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GROZĪJUMI NR. 52-155

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 360.280v02-00)
Johannes Blokland
Atkritumu sūtījumi

Padomes kopējā nostāja (15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.52
1. atsauce

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu un
175. panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Apsverot IV sadaļas normas par atkritumu izvešanu no Kopienas uz trešām valstīm, V sadaļas 
normas par atkritumu ievešanu Kopienā no trešām valstīm un VI sadaļas normas par 
atkritumu tranzītu caur Kopienu no un uz trešām valstīm, tiesiskais pamats tāpat attiecas arī 
uz 133. pantu.
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.53
5.a apsvērums (jauns)

5.a) Kopiena ir parakstījusi 2001. gada 
22. maija Stokholmas Konvenciju par 
noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

Or. en

Pamatojums

Atjauno Komisijas sākotnējo atsauci uz Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskiem 
piesārņotājiem (NOP), saskaņā ar kuru ir klaji pretlikumīgi ļaut šādu atkritumu reģenerāciju, 
pārstrādi, otrreizēju pārstrādi vai tiešu atkārtotu izmantošanu. Tas ir vajadzīgs saistībā ar 
iespējamu nepareizu EK regulas par NOP interpretāciju.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.54
19. apsvērums

19) Attiecībā uz apglabāšanai paredzēto 
atkritumu sūtījumiem būtu jāparedz iespēja
dalībvalstīm īstenot tuvuma, reģenerācijas 
prioritātes un pašpietiekamības principus 
gan Kopienas, gan attiecīgo valstu līmenī 
saskaņā ar Padomes 
Direktīvu Nr. 75/442/EEK (1975. gada 
15. jūlijs) par atkritumiem1, veicot 
pasākumus saskaņā ar Līgumu, lai pilnīgi 
vai daļēji aizliegtu vai sistemātiski iebilstu 
pret šādiem sūtījumiem. Būtu jāņem vērā arī 
Direktīvā Nr. 75/442/EEK ietvertā prasība, 
saskaņā ar kuru dalībvalstīm jāizveido 
integrēts un pietiekams atkritumu 
apglabāšanas iekārtu tīkls, lai ļautu Kopienai 
kļūt saimnieciski patstāvīgai atkritumu 
apglabāšanas ziņā un ļautu katrai dalībvalstij 
atsevišķi virzīties uz šo mērķi, ņemot vērā 
ģeogrāfiskos apstākļus vai vajadzību pēc 
specializētām iekārtām konkrētiem 

19) Attiecībā uz apglabāšanai paredzēto 
atkritumu sūtījumiem dalībvalstis ņem vērā
tuvuma, atkārtotas izmantošanas
prioritātes, reģenerācijas prioritātes un 
pašpietiekamības principus gan Kopienas, 
gan attiecīgo valstu līmenī saskaņā ar 
Padomes Direktīvu Nr. 75/442/EEK
(1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem1, 
veicot pasākumus saskaņā ar Līgumu, lai 
pilnīgi vai daļēji aizliegtu vai sistemātiski 
iebilstu pret šādiem sūtījumiem. Būtu jāņem 
vērā arī Direktīvā Nr. 75/442/EEK ietvertā 
prasība, saskaņā ar kuru dalībvalstīm 
jāizveido integrēts un pietiekams atkritumu 
apglabāšanas iekārtu tīkls, lai ļautu Kopienai 
kļūt saimnieciski patstāvīgai atkritumu 
apglabāšanas ziņā un ļautu katrai dalībvalstij 
atsevišķi virzīties uz šo mērķi, ņemot vērā 
ģeogrāfiskos apstākļus vai vajadzību pēc 
specializētām iekārtām konkrētiem 
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atkritumu veidiem. Dalībvalstīm tāpat būtu 
jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas, uz kurām 
attiecas Padomes Direktīva Nr. 96/61/EK 
(1996. gada 24. septembris) par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1, piemērotu labākās pieejamās 
metodes atbilstīgi minētajai direktīvai un  
saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas atļauju un 
lai atkritumus apsaimniekotu saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem juridiski
saistošiem vides aizsardzības standartiem 
attiecībā uz apglabāšanas darbībām.

atkritumu veidiem. Dalībvalstīm tāpat būtu 
jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas, uz kurām 
attiecas Padomes Direktīva Nr. 96/61/EK 
(1996. gada 24. septembris) par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1, piemērotu labākās pieejamās 
metodes atbilstīgi minētajai direktīvai un  
saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas atļauju un 
lai atkritumus apsaimniekotu saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktos noteiktajiem juridiski 
saistošiem vides aizsardzības standartiem 
attiecībā uz apglabāšanas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Atkārtota izmantošana ir nepietiekami pieminēta šajā dokumentā, tomēr tai jābūt prioritārai,
jo vairākumā gadījumu tā ir videi visdraudzīgākais atkritumu apstrādes veids.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.55
20. apsvērums

20) Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, 
kuri paredzēti reģenerācijai, dalībvalstīm 
būtu jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas, uz kurām 
attiecas Direktīva Nr. 96/61/EK, piemērotu 
labākās pieejamās metodes atbilstīgi 
minētajai direktīvai un saskaņā ar iekārtas 
ekspluatācijas atļauju. Dalībvalstīm arī būtu 
jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumus 
apstrādātu saskaņā ar juridiski saistošiem 
vides aizsardzības standartiem attiecībā uz 
reģenerācijas darbībām, kuri noteikti 
Kopienas tiesību aktos, un, ievērojot 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 7.panta 
3. punktu, lai apsaimniekotu atkritumus 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
plāniem, kas ir izstrādāti saskaņā ar minēto 
direktīvu nolūkā nodrošināt Kopienas tiesību 

20) Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, 
kuri paredzēti reģenerācijai, dalībvalstis ņem 
vērā pašpietiekamības, tuvuma un 
atkārtotas izmantošanas prioritātes 
principus un tām būtu jābūt spējīgām 
nodrošināt, lai atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtas, uz kurām attiecas 
Direktīva Nr. 96/61/EK, piemērotu labākās 
pieejamās metodes atbilstīgi minētajai 
direktīvai un saskaņā ar iekārtas 
ekspluatācijas atļauju. Dalībvalstīm arī būtu 
jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumus 
apstrādātu saskaņā ar juridiski saistošiem 
vides aizsardzības standartiem attiecībā uz 
reģenerācijas darbībām, kuri noteikti 
Kopienas tiesību aktos, un, ievērojot 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 7.panta 
3. punktu, lai apsaimniekotu atkritumus 
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aktos noteikto juridiski saistošo 
reģenerācijas vai pārstrādes saistību izpildi.

saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
plāniem, kas ir izstrādāti saskaņā ar minēto 
direktīvu nolūkā nodrošināt Kopienas tiesību 
aktos noteikto juridiski saistošo 
reģenerācijas vai pārstrādes saistību izpildi.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats kā 19. apsvēruma 2. grozījumam.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr.56
32.a apsvērums (jauns)

32.a) Jāizstrādā pamatnostādnes, lai 
noteiktu, kad kuģis vai transportlīdzeklis 
kļūst par atkritumiem saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 1. panta 
a) punktu, lai nepieļautu šīs regulas 
pārkāpšanu.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti ievieš EP pirmā lasījuma 111. grozījumu; lai pievienotos referenta ierosinātajam 
panta 5.a punkta grozījumam (jauns).

Kuģi, kas pārvadā atkritumus, ir īpaši kuģi. Tie brauc apkārt zemeslodei un tādējādi tos var 
deklarēt kā atkritumus jebkurā vietā pasaulē. Lai izvairītos no apstrādes izmaksām, kas 
saistītas ar videi nekaitīgu atkritumu apglabāšanu, īpašnieks var vienkārši nosūtīt kuģi pēdējā 
braucienā uz trešo valsti, kurā ir zemāki apstrādes standarti, un deklarēt to kā atkritumus 
tikai tad, kad kuģis ir atbraucis. Attiecībā uz kuģiem, kas atbilst atkritumu definīcijai, var 
apiet tiesību aktus par atkritumiem un tādējādi regulas par atkritumu sūtījumiem normas. 
Jābūt pamatnostādnēm, lai novērstu šo nepilnību tiesību aktos atkritumu jomā, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka ir daudz vecu kuģu, kas gaida nodošanu lūžņos, vairums no kuriem satur 
ievērojamu daudzumu bīstamu vielu vai materiālu. Līdzīga situācija mazākā mērogā ir ar 
nolietotiem transportlīdzekļiem.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.57
1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) starp dalībvalstīm, Kopienas iekšienē vai
tranzītā caur trešām valstīm;

a) starp dalībvalstīm, tranzītā vai bez tā caur 
citām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

aa) dalībvalstu teritorijā tranzītā caur citām 
dalībvalstīm vai trešām valstīm;
ab) tikai to dalībvalstu teritorijā, uz kurām 
attiecas tikai 32. pants;

Or. en

Pamatojums

Precizējums. 1. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunkts aptver attiecīgi IV, V un VI sadaļu. 
1. panta 2. punkta a) apakšpunktu jāaizstāj ar konkrētāku tekstu, lai precizētu, ka ir aptverta 
gan II, gan III sadaļa un kas tieši ir aptverts. Jaunais a) un aa) apakšpunkts aptver II sadaļu; 
jaunais ab) apakšpunkts aptver III sadaļu un turklāt pārņem 1. panta 5. punktu, kuru var 
svītrot.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle

Grozījums Nr.58
1. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) sūtījumiem, uz kuriem attiecas 
Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētās 
apstiprināšanas prasības;

d) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
sūtījumiem, uz kuriem attiecas 
Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētās 
prasības;

Or. en

Pamatojums

Regula Nr. 1774/2002/EK par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem skaidri nosaka 
noteikumus, kā sūtīt, apstrādāt un kontrolēt dažādas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
kategorijas, tostarp hermētiskus konteinerus/transportlīdzekļus, stingru tranzīta un importa 
no trešām valstīm izsekojamību un dokumentāciju ES teritorijā, kā arī uzskaiti. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti ir daļa no ES ANIMO (nākotnē TRACES) sistēmas, kas vienlīdz 
kontrolē to sūtījumus. Jau tā stingri kontrolēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iekļaušana 
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tiesību aktu kompetencē attiecībā uz atkritumu sūtījumiem ir dublēšana un rada nevajadzīgu 
finansiālu apgrūtinājumu industrijai bez pievienotās vērtības.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.59
1. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) to atkritumu sūtījumiem, kas minēti 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 2. panta 
1. punkta b) apakšpunktā, ja uz šādiem 
sūtījumiem jau attiecas citi Kopienas tiesību 
akti, kuros ietverti līdzīgi noteikumi;

e) to atkritumu sūtījumiem, kas minēti 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 2. panta 
1. punkta b) apakšpunkta ii), iv) un v) daļā, 
ja uz šādiem sūtījumiem jau attiecas citi 
Kopienas tiesību akti, kuros ietverti līdzīgi 
noteikumi;

Or. en

Pamatojums

Izvairīšanās no dubultām normām. Radioaktīvi atkritumi (salīdz. Direktīvas Nr. 75/442/EK 2. 
panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu) jau ir izslēgti no šīs regulas darbības jomas ar 
1. panta 3. punkta c) apakšpunkta palīdzību, bet dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (tostarp
dzīvnieku kautķermeņi un izkārnījumi utt., salīdz.Direktīvas Nr. 75/442/EK 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta iii) daļu) jau ir izslēgti ar 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta palīdzību.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr.60
1. panta 3. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) atkritumu sūtījumi tikai dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Regulai par atkritumu sūtījumiem jāpiemēro tikai atkritumu sūtījumiem, kas šķērso 
dalībvalstu un ES robežas. Atkritumu sūtījumiem tikai dalībvalsts teritorijā piemēro citus 
tiesību aktus.
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Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr.61
1 panta 5. punkts

5. Uz atkritumu sūtījumiem tikai dalībvalsts 
teritorijā attiecas tikai 32. pants.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 1. panta 3. punkta jaunā ga) apakšpunkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.62
1. panta 5. punkts

5. Uz atkritumu sūtījumiem tikai dalībvalsts 
teritorijā attiecas tikai 32. pants.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Precizējums. 1. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunkti aptver attiecīgi IV, V un VI sadaļu. 
1. panta 2. punkta a) apakšpunkts jāaizstāj ar konkrētāku tekstu, lai precizētu, ka ir aptverta 
gan II, gan III sadaļa un kas tieši ir aptverts. Jaunais a) un aa) apakšpunkts aptver II sadaļu; 
jaunais ab) apakšpunkts aptver III sadaļu un turklāt pārņem 1. panta 5. punktu, kuru var 
svītrot.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.63
2. panta 14) apakšpunkts

14) “saņēmējs” ir persona vai uzņēmums, 
kas ir galamērķa valsts jurisdikcijā un kam 
atkritumus sūta reģenerācijai vai 
apglabāšanai;

14) “saņēmējs” ir viena no šādām personām
vai uzņēmumiem, kas ir šādu galamērķa 
valstu jurisdikcijā:
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a) kam un uz kurām atkritumus sūta un 
kas vai kuras veic šādu atkritumu 
reģenerāciju vai apglabāšanu(iekārtas 
operators); vai
b) reģistrēts tirgotājs, kuru rakstiski 
pilnvarojis iekārtas operators, lai darbotos 
tā vārdā kā saņēmējs; vai
c) reģistrēts starpnieks, kuru rakstiski 
pilnvarojis iekārtas operators, lai darbotos 
tā vārdā kā saņēmējs.
Nelikumīga sūtījuma gadījumā, kad b) vai 
c) apakšpunktā noteiktais tirgotājs vai 
starpnieks darbojies kā saņēmējs, iekārtas 
operatoru, kas pilnvaroja attiecīgo tirgotāju 
vai starpnieku darboties tā vārdā, uzskata 
par saņēmēju šīs regulas mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Bāzeles Konvenciju (Konvencijas 2. panta 16. un 19. punkts) un ESAO lēmumu 
(normas attiecībā uz reģistrētiem tirgotājiem), tirgotājs vai starpnieks var darboties kā 
saņēmējs. To tāpat ir jāprecizē 2. panta 14. punktā. Grozījuma teksts atbilst paziņotāja 
definīcijas redakcijai 2. panta 15. punktā.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.64
2. panta 15) apakšpunkts

15) “paziņotājs” ir: 15”paziņotājs” ir:

a) kādas dalībvalsts izcelsmes sūtījuma 
gadījumā - jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ir attiecīgās dalībvalsts 
jurisdikcijā, kas plāno veikt atkritumu 
sūtījumu vai kas plāno nodrošināt atkritumu 
sūtījumu un kam uzlikts paziņošanas 
pienākums. Paziņotājs ir viena no 
personām vai struktūrām, kura izvēlēta 
saskaņā ar secību, kas noteikta šajā 
sarakstā:

i) kādas dalībvalsts izcelsmes sūtījuma 
gadījumā - jebkura fiziska vai juridiska 
persona, uz kuru attiecas tās dalībvalsts 
tiesību akti, kas plāno veikt atkritumu 
sūtījumu vai kas plāno nodrošināt atkritumu 
sūtījumu un kam uzlikts paziņošanas 
pienākums, tas ir, viena no personām vai 
struktūrām un saskaņā ar hierarhiju, kas 
noteikta šajā sarakstā:
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i) sākotnējais radītājs; vai a) persona, kuras darbības rezultātā 
radušies atkritumi; vai

ii) licencēts jauns radītājs, kas veic 
darbības pirms sūtījuma; vai

b) persona, kas ir licencēta veikt un kas 
veic iepriekšēju apstrādi, jaukšanu vai citas 
darbības, kas maina atkritumu veidu vai 
sastāvu pirms sūtījuma; vai

iii) licencēts savācējs, kurš no viena veida 
atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, 
kuri iegūti no dažādiem avotiem, ir veidojis
sūtījumu, kam jāsākas no vienas paziņotas 
vietas; vai 

c) licencēts savācējs, kurš no viena veida 
atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, 
kuri pakāpeniski iegūti no dažādiem 
avotiem, ir savācis sūtījumu;

iv) reģistrēts tirgotājs, kuru rakstiski ir 
pilnvarojis sākotnējais radītājs, jauns 
radītājs vai licencēts savācējs, kas minēti i), 
ii) un iii) apakšpunktā, lai darbotos tā 
vārdā kā paziņotājs;

d) licencēts savācējs, reģistrēts tirgotājs vai 
starpnieks, ja a), b) un c) apakšpunktā 
minētās personas nav zināmas, ir 
maksātnespējīgas vai savādāk nepieejamas;

v) reģistrēts starpnieks, kuru rakstiski ir 
pilnvarojis sākotnējais radītājs, jauns 
radītājs vai licencēts savācējs, kas minēti i), 
ii) un iii) apakšpunktā, lai darbotos tā 
vārdā kā paziņotājs;

e) īpašnieks, ja d) apakšpunktā minētā 
persona nav zināma, ir maksātnespējīga vai 
savādāk nepieejama;

vi) gadījumā, ja visas personas, kas minētas 
i), ii), iii), iv) un v) apakšpunktā, ja kāds no 
šiem punktiem ir piemērojams, ir 
nezināmas vai maksātnespējīgas, īpašnieks.
Ja iv) vai v) apakšpunktā norādītais 
paziņotājs nepilda jebkuru no 
pienākumiem ņemt atkritumus atpakaļ, kā 
izklāstīts 21. līdz 24. pantā, sākotnējo 
radītāju, jaunu radītāju vai licencētu 
savācēju, kā minēts attiecīgi i), ii) vai iii) 
apakšpunktā, kas pilnvaroja tirgotāju vai 
starpnieku darboties viņa vārdā, uzskata 
par paziņotāju saistībā ar minētajiem 
pienākumiem ņemt atkritumus atpakaļ. 
Nelikumīga sūtījuma gadījumā, par ko 
paziņoja tirgotājs vai starpnieks, kā noteikts 
iv) vai v) apakšpunktā, personu, kas minēta 
i), ii) vai iii) apakšpunktā un kas pilnvaroja 
attiecīgo tirgotāju vai starpnieku darboties 
viņa vārdā, uzskata par paziņotāju šīs 
regulas mērķiem;
b) gadījumā, ja atkritumus, kuru izcelsme 
nav dalībvalstī, importē vai pārvadā tranzītā 
caur Kopienu, - jebkura no šādām fiziskām 

ii) gadījumā, ja atkritumus, kuru izcelsme 
nebija dalībvalsts teritorijā, importē 
Kopienā vai pārvadā tranzītā caur Kopienu, 
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vai juridiskām personām, kas ir nosūtīšanas
valsts jurisdikcijā un kas plāno veikt 
atkritumu sūtījumu vai kas plāno nodrošināt 
vai jau ir nodrošinājušas atkritumu sūtījumu, 
ir vai nu:

- jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir 
izcelsmes valsts jurisdikcijā un kas plāno 
veikt atkritumu sūtījumu vai kas plāno 
nodrošināt vai jau ir nodrošinājusi atkritumu 
sūtījumu, tas ir:

i) persona, kas noteikta saskaņā ar 
nosūtīšanas valsts tiesību aktiem; vai, 
gadījumā, ja šāda persona nav noteikta,

a) persona, kas noteikta saskaņā ar 
eksportēšanas valsts tiesību aktiem; vai, 
gadījumā, ja šāda persona nav noteikta,

ii) īpašnieks eksportēšanas laikā; b) persona, kurai pieder atkritumi vai kura 
kontrolē to izmantošanu, vai kurai tie 
piederēja, vai kura kontrolēja to 
izmantošanu eksportēšanas laikā 
(īpašnieks);

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atkārtoti ievieš paziņotāja definīciju no sākotnējā Komisijas priekšlikuma. 
Padomes teksts ļaus uzskatīt arī tirgotājus un starpniekus ar paziņotājiem. Tas var slēpt 
atbildību un radīt dokumentāciju, ko ir grūti izsekot. Skaidrības un atbildības apsvērumu dēļ 
priekšroka dodama Komisijas redakcijai. EP 15. un 22. grozījums pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.65
2. panta 15. punkta a) apakšpunkta iii) daļa

iii) licencēts savācējs, kurš no viena veida 
atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, 
kuri iegūti no dažādiem avotiem, ir veidojis 
sūtījumu, kam jāsākas no vienas paziņotas 
vietas; vai 

iii) licencēts savācējs, kurš no viena veida 
atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, 
kuri pakāpeniski iegūti no dažādiem 
avotiem, ir veidojis sūtījumu, kam jāsākas 
no vienas paziņotas vietas, vai tādu 
atkritumu gadījumā, par kuriem ir atbildīgs 
Kopienas radītājs, tiesību akti, piemēram,
Direktīva Nr. 2002/96/EK:
A) licencēts savācējs, kurš no viena veida 
atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, 
kuri pakāpeniski iegūti no dažādiem 
avotiem, ir veidojis sūtījumu, vai
B) produkta ražotājs vai
C) jebkura persona, kas nolīgta organizēt 
atkritumu savākšanu un/vai apstrādi 
produkta ražotāja vārdā; vai
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Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumā “paziņotājam” ir uzlikti patstāvīgi pienākumi. Definīcijai jāļauj tādu 
produktu ražotājam, kas minēti tiesību aktos par Kopienas radītāja atbildību attiecībā uz 
atkritumiem, piemēram, Direktīvā Nr. 2002/96/EK par EEIA, vai trešajai pusei, kas darbojas 
tā vārdā, sūtīt šādus atkritumus saskaņā ar atbilstošiem tiesību aktiem par Kopienas radītāja 
atbildību.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.66
2. panta 22. punkts

22. “nosūtīšanas valsts” ir jebkura valsts, no 
kuras atkritumu sūtījumu plāno uzsākt vai 
tas tiek uzsākts;

22. “nosūtīšanas valsts” ir jebkura valsts, no 
kuras atkritumu sūtījumu plāno uzsākt vai 
tas tiek uzsākts. Attiecībā uz kuģu vai laivu 
atkritumiem nosūtīšanas valsts var arī būt 
ostas valstis, karoga valstis un/vai valstis, 
kuru jurisdikcijā ir īpašnieks vai turētājs;

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga skaidrība attiecībā uz to, kad kuģis ir galīgi nosūtīts kā atkritumi, lai nepieļautu 
to, ka kuģus vienkārši nosūta uz citu ostu, lai izvairītos no regulām par sūtīšanu. Šis 
grozījums atkārtoti ievieš EP 92. grozījumu no pirmā lasījuma.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.67
2. panta 24. punkts

24. “tranzīta valsts” ir jebkura valsts, kas 
nav nosūtīšanas vai galamērķa valsts un caur 
kuru atkritumu sūtījumu plāno veikt vai tas 
tiek veikts;

24. “tranzīta valsts” ir jebkura valsts, kas 
nav nosūtīšanas vai galamērķa valsts un caur 
kuru atkritumu sūtījumu plāno veikt vai tas 
tiek veikts. Attiecībā uz atkritumu 
sūtījumiem tranzīta valsts ir jebkura valsts, 
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kas nav nosūtīšanas vai galamērķa valsts, 
un kuras ostās noenkurojas vai plāno 
noenkuroties kuģis, kas ved atkritumu 
kravu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.68
II sadaļas virsraksts

SŪTĪJUMI STARP DALĪBVALSTĪM, 
KOPIENAS IEKŠIENĒ VAI TRANZĪTĀ

CAUR TREŠĀM VALSTĪM

SŪTĪJUMI KOPIENAS IEKŠIENĒ 
TRANZĪTĀ VAI BEZ TĀ CAUR TREŠĀM 

VALSTĪM

Or. en

Pamatojums

Izrietoša 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījuma izmaiņa. II sadaļas darbības jomas 
precizējums (tas arī ietver sūtījumus dalībvalstu robežās tranzītā caur citu dalībvalsti vai 
trešām valstīm).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr.69
3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa

i) atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā; i) atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā, tajā 
skaitā Bāzeles Konvencijas II un 
VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi;

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka paziņošanas procedūra attiecas uz visiem bīstamiem atkritumiem, šis pants 
ir papildināts ar atsauci uz Bāzeles Konvencijas bīstamo atkritumu sarakstiem. To jau varēja 
lasīt IV pielikuma I daļā, kas attiecas uz šiem diviem Bāzeles Konvencijas sarakstiem.



AM\579991LV.doc 13/69 PE 362.657v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.70
3. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Uz šādu atkritumu sūtījumiem 
reģenerācijas nolūkos attiecas vispārēja 
prasība pievienot noteiktu informāciju
atbilstīgi 18. pantam:

2. Uz šādu atkritumu sūtījumiem 
reģenerācijas nolūkos attiecas vispārējas 
prasības atbilstīgi 18. pantam, ja nosūtīto 
atkritumu svars pārsniedz 20 kilogramus:

Or. en

Pamatojums

Prasības noslēgt līgumu un 3. panta 2. punktā minēto atkritumu sūtījumam pievienot
dokumentu, kas iekļauts VII pielikumā, ir nesamērīgas maziem sūtīto atkritumu apjomiem. 
Šādus mazus apjomus var sūtīt pa pastu, ieskaitot atpakaļ savākšanas sistēmu gadījumos, vai 
tos var nest līdzi personas, kas šķērso robežas (piemēram, iesaiņojuma atkritumi vai avīzes 
atkritumi). Ja produkta ražotāju izveidotā pašreizējā brīvprātīgā atpakaļ savākšanas sistēma 
tiks saglabāta, nav praktiski uzlikt šos pienākumus patērētājiem, kas nodot atkritumus 
reģenerācijai.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 71
3. panta 4. punkts

4) Šā panta 1. punktā minētā iepriekšējas 
rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 
procedūra neattiecas uz tādu atkritumu 
sūtījumiem, kas tieši paredzēti laboratorijas 
analīžu veikšanai, lai izvērtētu to fizikālās 
vai ķīmiskās īpašības vai lai noteiktu to 
piemērotību reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbībām. Tā vietā piemēro 18. panta 
procedūras prasības. Šādu atkritumu 
daudzums, uz ko attiecas atbrīvojums, ja tie 
ir tieši paredzēti laboratorijas analīžu 
veikšanai, ir minimālais daudzums, kas 
pamatoti nepieciešams, lai atbilstīgi veiktu 
analīzi katrā atsevišķā gadījumā, bet tas 

4) Šā panta 1. punktā minētā iepriekšējas 
rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 
procedūra neattiecas uz tādu atkritumu 
sūtījumiem, kas tieši paredzēti laboratorijas 
analīžu veikšanai vai pētījumiem, lai 
izvērtētu to fizikālās vai ķīmiskās īpašības 
vai lai noteiktu to piemērotību reģenerācijas 
vai apglabāšanas darbībām. Tā vietā piemēro 
18. panta procedūras prasības. Šādu 
atkritumu daudzums, uz ko attiecas 
atbrīvojums, ja tie ir tieši paredzēti 
laboratorijas analīžu veikšanai, ir minimālais 
daudzums, kas pamatoti nepieciešams, lai 
atbilstīgi veiktu analīzi katrā atsevišķā 
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nepārsniedz 25 kg. gadījumā, bet tas nepārsniedz 25 kg.

Or. de

Pamatojums

Atbrīvojums no rakstiskas paziņošanas būtu attiecināms arī uz reģenerācijas un 
apglabāšanas darbībām, kas veiktas izpētes un jaunizstrādes nolūkos, tostarp arī uz 
tehniskiem pētījumiem paredzētu atkritumu pārrobežu sūtījumiem.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.72
3. panta 4. punkts

4. Šā panta 1. punktā minētā iepriekšējas 
rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 
procedūra neattiecas uz tādu atkritumu 
sūtījumiem, kas tieši paredzēti laboratorijas 
analīžu veikšanai, lai izvērtētu to fizikālās 
vai ķīmiskās īpašības vai lai noteiktu to 
piemērotību reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbībām. Tā vietā piemēro 18. panta 
procedūras prasības. Šādu atkritumu 
daudzums, uz ko attiecas atbrīvojums, ja tie 
ir tieši paredzēti laboratorijas analīžu 
veikšanai, ir minimālais daudzums, kas 
pamatoti nepieciešams, lai atbilstīgi veiktu 
analīzi katrā atsevišķā gadījumā, bet tas 
nepārsniedz 25 kg.

4. Šā panta 1. punktā minētā iepriekšējas 
rakstiskas paziņošanas un piekrišanas 
procedūra neattiecas uz tādu atkritumu 
sūtījumiem, kas tieši paredzēti laboratorijas 
analīžu veikšanai, lai izvērtētu to fizikālās 
vai ķīmiskās īpašības vai lai noteiktu to 
piemērotību reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbībām. Tā vietā piemēro 18. panta 
procedūras prasības. Šādu atkritumu 
daudzums, uz ko attiecas atbrīvojums, ja tie 
ir tieši paredzēti laboratorijas analīžu 
veikšanai, ir minimālais daudzums, kas 
pamatoti nepieciešams, lai atbilstīgi veiktu 
analīzi katrā atsevišķā gadījumā, bet tas 
nepārsniedz 25 kg. Izpētei reģenerācijas vai 
apglabāšanas iekārtās var sūtīt līdz pat 
trīsdesmit reižu vairāk.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvošana no paziņošanas pienākuma jāpiemēro arī reģenerācijas un apglabāšanas 
pasākumiem izpētes un attīstības sistēmā un tādējādi atkritumu starpvalstu sūtījumiem 
tehniskiem eksperimentiem. Šim nolūkam jāievieš kvantitatīvs ierobežojums, jo tehniskiem 
eksperimentiem var būt vajadzīgi līdz pat vairākiem simtiem kilogramu atkritumu.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.73
3. panta 5. punkts

5) Uz tādu jauktu sadzīves atkritumu 
sūtījumiem (atkritumu pozīcija 20 03 01), 
kas savākti no mājsaimniecībām, tostarp 
gadījumos, kad šāda savākšana ietver arī 
atkritumus no citiem radītājiem, uz 
reģenerācijas un apglabāšanas iekārtām 
saskaņā ar šo regulu attiecas noteikumi, 
kas piemērojami atkritumu sūtījumiem 
apglabāšanai.

Svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav lietišķa pamatojuma īpašam reglamentējumam attiecībā uz sadzīves atkritumiem. Uz 
jauktiem sadzīves atkritumiem principā attiecas arī 12. pantā noteiktie iebildumi. Šie 
iebildumi nodrošina pietiekami augstu aizsardzības līmeni.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.74
3. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Tādu atkritumu sūtījumi, kas sastāv no, 
kuru sastāvā vai piemaisījumos ir ķīmiskas 
vielas, kuras minētas 2001. gada 22. maija
Stokholmas Konvencijas par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem (NOP) A, B un 
C pielikumā, un uz kuriem attiecas šīs 
Konvencijas 6. panta 1. punkta normas –
kurās, cita starpā, ir tādu apglabāšanas 
darbību aizliegums, kuru rezultātā var 
notikt reģenerācija, pārstrāde, otrreizēja 
pārstrāde, tieša atkārtota izmantošana vai 
alternatīva noturīgu organisko 
piesārņotāju izmantošana – attiecas tās 
pašas normas, kas attiecas uz apglabāšanai 
paredzētu atkritumu sūtījumiem. 
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Or. en

Pamatojums

Noturīgus organiskos piesārņotājus (NOP) apsaimnieko saskaņā ar ANO Stokholmas 
Konvenciju, kas aizliedz NOP reģenerāciju. ES pieņemtajā regulā par NOP minētas dažas 
neskaidrības par NOP atkritumu reģenerācijas/pārstrādes aizliegumu. Padome svītroja 
precizējošās atsauces uz NOP. Šis grozījums atjauno Komisijas NOP tekstu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.75
3. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Tādu atkritumu sūtījumi, kas sastāv no, 
kuru sastāvā vai piemaisījumos ir ķīmiskas 
vielas, kuras minētas 2001. gada 22. maija 
Stokholmas Konvencijas par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem (NOP) A, B un 
C pielikumā, attiecas tās pašas normas, kas 
attiecas uz apglabāšanai paredzētiem 
atkritumu sūtījumiem.

Or. en

Pamatojums

Atjauno Komisijas sākotnējo atsauci uz Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskiem 
piesārņotājiem (NOP), sakarā ar ko tas ir klaji pretlikumīgi saskaņā ar Stokholmas 
Konvenciju ļaut šādu atkritumu reģenerāciju, pārstrādi, otrreizēju pārstrādi vai tiešu 
atkārtotu izmantošanu. Tas ir vajadzīgs saistībā ar iespējamu nepareizu EK regulas par NOP 
interpretāciju.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.76
4. panta 2.a punkts (jauns)

Sūtīšanu var sākt pēc tam, kad ziņotājs ir 
saņēmis:
a) kompetentas nosūtīšanas iestādes 
rakstisku piekrišanu; attiecībā uz 
atkritumiem reģenerācijai, kā to nosaka 
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3. panta 1. punkta b)apakšpunkts, pēc tam, 
kad 9. panta 1. punkta otrajā daļā minētās 
30 dienas ir pagājušas, var uzskatīt, ka 
kompetentā nosūtīšanas iestāde ir izteikusi 
piekrišanu klusējot;
b) kompetentas saņemšanas iestādes 
rakstisku piekrišanu; attiecībā uz 
atkritumiem reģenerācijai, kā to nosaka 
3. panta 1. punkta b)apakšpunkts, pēc tam, 
kad 9. panta 1. punkta otrajā daļā minētās 
30 dienas ir pagājušas, var uzskatīt, ka 
kompetentā nosūtīšanas iestāde ir izteikusi 
piekrišanu klusējot; un
c) kompetentas tranzīta iestādes rakstisku 
piekrišanu vai pēc tam, kad kompetentās 
tranzīta iestādes 9. panta 1. punkta otrajā 
daļā minētais 30 dienu limits ir pagājis un 
var uzskatīt, ka ir izteikta piekrišana 
klusējot. 

Or. en

Pamatojums

“Piekrišana klusējot” normu likvidēšana atkritumu sūtīšanas reģenerācijai gadījumā 
nesaskan ar mērķi vienkāršot noteikumus. Pašlaik šis instruments padara procedūru 
ievērojami mazāk apgrūtinošu (bijušais 95.grozījums).

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.77
5 panta 1.a punkts (jauns)

1.a Attiecībā uz produkta ražotāja ieviestu 
brīvprātīgu produktu atpakaļ savākšanu tā 
produktu savākšanai atpakaļ un 
reģenerācijai pēc tam, kad galalietotājs to 
ir izlietojis, 1. punktā minētais līgums var 
būt līgums starp produkta ražotāju vai tā 
pilnvarotu izpildītāju un saņēmēju un 
6. panta (finanšu garantija) uzliktos 
pienākumus var pildīt produkta ražotājs vai 
tā pilnvarots izpildītājs.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir vērsts uz to, lai saglabātu produktu ražotāju ieviestās brīvprātīgās 
savākšanas un pārstrādes iniciatīvas atkritumu novirzīšanai no izgāztuvēm. Lai ieviestu šādas 
brīvprātīgas programmas, jābūt skaidrībai, ka sūtījuma paziņotājam uzlikto pienākumu 
attiecībā uz finanšu garantiju un pienākumu slēgt līgumu ar saņēmēju šajos gadījumos var 
izpildīt arī produkta ražotājs.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.78
5. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) saņēmēja vai iekārtas operatora 
pienākums saskaņā ar 16. panta e) punktu 
iesniegt apliecinājumu par to, ka atkritumi ir 
reģenerēti vai apglabāti, ievērojot 
paziņojumu un tajā ietvertos nosacījumus, kā 
arī šīs regulas prasības.

c) iekārtas operatora pienākums saskaņā ar 
16. panta e) punktu iesniegt apliecinājumu 
par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai 
apglabāti, ievērojot paziņojumu un tajā 
ietvertos nosacījumus, kā arī šīs regulas 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. Saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 
9. punktu un ESAO lēmumu tikai iekārtas operators (un nevis saņēmējs) apstiprina atkritumu 
saņemšanu un vēlāk apliecina, ka reģenerācija vai apglabāšana ir pabeigta. Jo īpaši to 
atspoguļo transportēšanas dokuments IB pielikumā (17. un 18. bloks) un arī 15. panta c) un 
e) punkts.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.79
5. panta 4. punkts

4. Ja sūtītie atkritumi ir paredzēti pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, 
līgumā ietver šādus papildu pienākumus 
saņēmējam vai iekārtas operatoram:

4. Ja sūtītie atkritumi ir paredzēti pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, 
līgumā ietver šādus papildu pienākumus:

a) pienākums sniegt saskaņā ar 15. panta a) iekārtas operatora pienākums sniegt 
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d) punktu un, attiecīgajos gadījumos, 
saskaņā ar 15. panta e) punktu 
apliecinājumus par to, ka atkritumi ir 
reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar 
paziņojumu un tajā ietvertajiem 
nosacījumiem, kā arī saskaņā ar šīs regulas 
prasībām; un

saskaņā ar 15. panta d) punktu un, 
attiecīgajos gadījumos, saskaņā ar 15. panta 
e) punktu apliecinājumus par to, ka atkritumi 
ir reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar 
paziņojumu un tajā ietvertajiem 
nosacījumiem, kā arī saskaņā ar šīs regulas 
prasībām; un

b) pienākums iesniegt, attiecīgajos 
gadījumos, paziņojumu sākotnējās 
nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 15. panta f) punkta 
ii) apakšpunktu.

b) saņēmēja pienākums iesniegt, attiecīgajos 
gadījumos, paziņojumu sākotnējās 
nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai 
iestādei saskaņā ar 15. panta f) punkta 
ii) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta c) apakšpunkta 
pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.80
6. panta 5. punkta 2. apakšpunkts

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu atbrīvo, kad paziņotājs 
sniedz pierādījumu, ka atkritumi ir 
sasnieguši to gala mērķi un ir reģenerēti 
vai apglabāti videi drošā veidā. Šādu 
pierādījumu sniedz, izmantojot 
apliecinājumu, kas minēts 16. panta 
e) punktā vai, attiecīgajos gadījumos, 
15. panta e) punktā - attiecībā uz pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām.

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu atbrīvo, kad iesaistītā 
kompetentā iestāde ir saņēmusi 
apliecinājumu, kas minēts 16. panta 
e) punktā vai, attiecīgajos gadījumos, 
15. panta e) punktā - attiecībā uz pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 15. un 16. pantu iekārtas operators (un nevis paziņotājs) apstiprina, ka 
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reģenerācija vai apglabāšana ir pabeigta un nosūta transportēšanas dokumentu, kurā ir šis 
apstiprinājums, paziņotājam un iesaistītām kompetentām iestādēm. Saskaņā ar 21. panta 
8. punktu, 23. panta 6. punktu, 34. panta 3. punkta f) apakšpunkta i) daļu un 37. panta 
3. punkta f) apakšpunkta i) daļu šī apliecinājuma sagatavošana atbrīvo finanšu garantiju. 
Iekšējai atbilstībai šo attiecina arī uz 6. panta 5., 6. un 8. punktu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.81
6. panta 6. punkts

6. Atkāpjoties no 5. punkta, ja sūtītie 
atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijai
vai apglabāšanai un turpmākās reģenerācijas
vai apglabāšanas darbības notiek galamērķa 
valstī, finanšu garantiju vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu atbrīvo, kad atkritumi atstāj 
iekārtas, kuras veic pagaidu darbības, un 
paziņotājs sniedz pierādījumu, ka pagaidu 
darbība ir pabeigta. Šādu pierādījumu 
sniedz, izmantojot apliecinājumu, kas minēts 
15. panta d) punktā. Šādā gadījumā uz 
turpmāku sūtījumu uz reģenerācijas vai 
apglabāšanas iekārtu attiecas jauna finanšu 
garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, ja 
vien kompetentā galamērķa iestāde
neuzskata, ka šāda finanšu garantija vai 
līdzvērtīgs nodrošinājums nav nepieciešams. 
Šādos apstākļos kompetentā galamērķa 
iestāde ir atbildīga par pienākumiem, kas 
rodas nelikumīga sūtījuma gadījumā, vai par 
ņemšanu atpakaļ, ja sūtījums vai turpmāka 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbība nevar 
tikt pabeigta, kā paredzēts.

6. Atkāpjoties no 5. punkta, ja sūtītie 
atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijai
vai apglabāšanai un turpmākās reģenerācijas
vai apglabāšanas darbības notiek galamērķa 
valstī, finanšu garantiju vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu atbrīvo, kad atkritumi atstāj 
iekārtas, kuras veic pagaidu darbības, un 
iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi 
apliecinājumu, kas minēts 15. panta 
d) punktā. Šādā gadījumā uz turpmāku 
sūtījumu uz reģenerācijas vai apglabāšanas 
iekārtu attiecas jauna finanšu garantija vai 
līdzvērtīgs nodrošinājums, ja vien 
kompetentā galamērķa iestāde neuzskata, ka 
šāda finanšu garantija vai līdzvērtīgs 
nodrošinājums nav nepieciešams. Šādos 
apstākļos kompetentā galamērķa iestāde ir 
atbildīga par pienākumiem, kas rodas 
nelikumīga sūtījuma gadījumā, vai par 
ņemšanu atpakaļ, ja sūtījums vai turpmāka 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbība nevar 
tikt pabeigta, kā paredzēts.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 15. un 16. pantu iekārtas operators (un nevis paziņotājs) apstiprina, ka 
reģenerācija vai apglabāšana ir pabeigta un nosūta transportēšanas dokumentu, kurā ir šis 
apstiprinājums, paziņotājam un iesaistītām kompetentām iestādēm. Saskaņā ar 21. panta 
8. punktu, 23. panta 6. punktu, 34. panta 3. punkta f) apakšpunkta i) daļu un 37. panta 
3. punkta f) apakšpunkta i) daļu šī apliecinājuma sagatavošana atbrīvo finanšu garantiju. 
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Iekšējai atbilstībai šo attiecina arī uz 6. panta 5., 6. un 8. punktu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.82
6. panta 8. punkta 2. apakšpunkts

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu atbrīvo, kad paziņotājs 
sniedz pierādījumu, ka attiecīgie atkritumi ir 
sasnieguši gala mērķi un ir reģenerēti vai 
apglabāti videi drošā veidā. Šā panta 
5. punkta otrās daļas otro teikumu un
6. punktu piemēro mutatis mutandis.

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu atbrīvo, kad iesaistītā 
kompetentā iestāde ir saņēmusi 16. panta 
e) punktā vai, attiecīgos gadījumos, 
15. panta e) punktā minēto apliecinājumu 
attiecībā uz pagaidu reģenerācijas vai 
apglabāšanas darbībām ar attiecīgajiem 
atkritumiem. Šā panta 6. punktu piemēro 
mutatis mutandis.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 15. un 16. pantu iekārtas operators (un nevis paziņotājs) apstiprina, ka 
reģenerācija vai apglabāšana ir pabeigta un nosūta transportēšanas dokumentu, kurā ir šis 
apstiprinājums, paziņotājam un iesaistītām kompetentām iestādēm. Saskaņā ar 21. panta 
8. punktu, 23. panta 6. punktu, 34. panta 3. punkta f) apakšpunkta i) daļu un 37. panta 
3. punkta f) apakšpunkta i) daļu šī apliecinājuma sagatavošana atbrīvo finanšu garantiju. 
Iekšējai atbilstībai šo attiecina arī uz 6. panta 5., 6. un 8. punktu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.83
9. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Var uzskatīt, ka kompetentā tranzīta iestāde 
ir izteikusi savu piekrišanu klusējot, ja 
nekādi iebildumi nav iesniegti minētajā 
30 dienu termiņā.

Var uzskatīt, ka iesaistītā kompetentā 
iestāde ir izteikusi savu piekrišanu klusējot, 
ja nekādi iebildumi nav iesniegti minētajā 
30 dienu termiņā.

Or. en

Pamatojums

Piekrišana klusējot” normu likvidēšana atkritumu sūtīšanas reģenerācijai gadījumā 
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nesaskan ar mērķi vienkāršot noteikumus. Pašlaik šis instruments padara procedūru 
ievērojami mazāk apgrūtinošu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.84
9. panta 1. punkta 2a) apakšpunkts (jauns)

Atkritumi, ko sūta pārstrādei (ieskaitot 
atkārtotai izmantošanai), un uz kuriem 
attiecas tiesību akti par Kopienas radītāja 
atbildību (piemēram, 
Direktīva Nr.  2002/96/EK par elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem), var 
uzskatīt, ka visas iesaistītās kompetentās 
iestādes izteikušas piekrišanu klusējot, ja 
nav izvirzīti nekādi iebildumi pret paziņoto 
sūtījumu (vai sūtījumiem vispārēja 
paziņojuma gadījumā) minēto 30 dienu 
laikā.

Or. en

Pamatojums

ESAO lēmums C(2001)107 galīgajā variantā skaidri atzīst iespēju piemērot piekrišanu 
klusējot atkritumu sūtījumiem reģenerācijai. Ir sagaidāms, ka pēc Direktīvas Nr. 2002/96/EK 
par EEIA īstenošanas tiks savākti reģenerācijai lieli EEIA apjomi (ieskaitot ierīču atkritumu 
un detaļu atkritumu atkārtotu izmantošanu). Šī direktīva paredz EEIA transportēšanu starp 
dalībvalstīm, lai nogādātu apstrādes un pārstrādes iekārtās.

Ja pieprasa iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ņemot vērā paziņojumu sagaidāmos lielos 
apjomus, dalībvalstu kompetentām iestādēm ļoti iespējams nebūs resursu un tādējādi spēju 
atbildēt norādīto 30 dienu laikā. Tā rezultātā būs kavēšanās un veidosies atkritumu 
uzkrājumi.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 85
9. panta 1. punkta 2. a apakšpunkts (jauns)

Ja minētā 30 dienu termiņā nav izvirzīti 
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iebildumi pret tādu atkritumu sūtījumu 
saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) 
apakšpunkta i) daļu, uz kuriem attiecas IV 
pielikuma II daļa, tad uzskatāms, ka 
attiecīgā kompetentā iestāde izteikusi 
piekrišanu klusējot.

Or. de

Pamatojums

Ja atkritumu sūtījumiem reģenerācijai nevar „piekrist klusējot”, tad tas ir pretrunā mērķim 
vienkāršot reglamentējumu. Līdzšinējā praksē šis instruments ievērojami atvieglo procedūru. 
Priekšlikums attiecas uz atkritumiem, kas patlaban uzskaitīti „dzeltenajā atkritumu 
sarakstā”(Regulas (EEK) Nr. 259/93 III pielikums).

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.86
9. panta 7. punkts

7. Atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu 
saistībā ar plānoto sūtījumu pabeidz ne vēlāk 
kā vienu kalendāro gadu pēc tam, kad 
saņēmējs ir saņēmis atkritumus, ja vien 
iesaistītā kompetentā iestāde nav norādījusi 
īsāku laikposmu.

7. Atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu 
saistībā ar plānoto sūtījumu pabeidz ne vēlāk 
kā vienu kalendāro gadu pēc tam, kad 
iekārtas operators ir saņēmis atkritumus, ja 
vien iesaistītā kompetentā iestāde nav 
norādījusi īsāku laikposmu.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 87
9. panta 9. a punkts (jauns)

9.a Kompetentā nosūtīšanas iestāde paziņo 
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saņēmējam par rakstiska paziņojuma 
iesniegšanu saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 
galamērķa kompetentā iestāde izsniedz 
viņam saņemšanas apstiprinājuma kopiju 
saskaņā ar 8. panta 2. punktu, un viņš 
saņem kompetento iestāžu lēmuma kopiju 
saskaņā ar 9. panta 2. punktu.

Or.de

Pamatojums

Kā paredzēts patlaban spēkā esošajā regulā par sūtījumiem, atkritumu saņēmējam obligāti 
jābūt informētam par paziņojumu procedūras norisi, jo viņš jau ir noslēdzis atkritumu 
apstrādes līgumu ar paziņotāju, un var rasties svarīgas pārmaiņas, kas var ietekmēt 
atkritumu sūtījumu, tostarp iekārtu dīkstāve un jaudu noslogojums.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.88
10. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Nosūtīšanas un galamērķa iestādes var 
saņēmējam pieprasīt regulāri sastādīt 
ziņojumus, izklāstot visas atkritumu 
apstrādes darbības.
Šie ziņojumi satur visu ienākošo un izejošo 
atkritumu detalizētu aprakstu katrai 
apstrādes metodei, lai ļautu iestādēm 
jebkurā laikā pārbaudīt, ka sūtījumus veic 
saskaņā ar paziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir pieprasīt nodrošināt informāciju, lai ļautu kompetentām iestādēm veikt atkritumu 
plūsmu un atkritumu apstrādē izmantoto metožu efektīvas pārbaudes, pamatojoties uz 
izsniegtajām atļaujām (bijušais plenārā pieņemtais 33. grozījums).
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Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.89
11. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) plānotais sūtījums vai apglabāšana nav 
saskaņā ar Bāzeles Konvencijas prasībām 
nodrošināt videi nekaitīgu 
apsaimniekošanu, lai samazinātu kaitīgu 
un citu atkritumu robežšķērsojošu 
transportēšanu līdz minimumam, un 
principu, kas paredz panākt valsts 
pašpietiekamību atkritumu 
apsaimniekošanā; vai

Or. en

Pamatojums

Šis teksts mēģina stiprināt iebildumu iespējas pret izvešanu un stiprina saiknes ar Bāzeles 
prasībām. Šis grozījums ir saistīts ar līdzīgu 12. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.90
11. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) paziņotājs vai saņēmējs vairākkārt 
neievērojis 15. un 16. pantu saistībā ar 
iepriekšējiem sūtījumiem; vai 

d) paziņotājs vai iekārtas operators
vairākkārt neievērojis 15. un 16. pantu 
saistībā ar iepriekšējiem sūtījumiem; vai 

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr.91
11. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) daļa
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i) lai īstenotu pašpietiekamības principu 
Kopienas un valsts līmenī; vai 

i) lai īstenotu pašpietiekamības principu 
Kopienas līmenī; vai 

Or. en

Pamatojums

Iekšējā tirgus principu jāpiemēro arī atkritumu apsaimniekošanā.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.92
11. panta 1. punkta h) apakšpunkts

h) atkritumi tiks apstrādāti iekārtā, uz ko 
attiecas Direktīva Nr. 96/61/EK, bet kas 
nepiemēro labākās pieejamās metodes, kā 
noteikts minētās direktīvas 9. panta 
4. punktā, saskaņā ar iekārtas atļauju; vai 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī metode var būt pretrunā ar iekšējā tirgus principiem.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.93
12. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar Direktīvu Nr. 75/442/EEK un jo 
īpaši tās 3., 4., 7. un 10. pantu; vai 

a) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar Direktīvu Nr. 75/442/EEK un jo 
īpaši tās 3., 4., 7. un 10. pantu, izņemot tālāk 
minētajos gadījumos; vai 

Or. en
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Pamatojums

Skaidrībai un lai izvairītos no jebkādām dubultām normām. 2004. gada 16. decembrī Eiropas 
Tiesa precizēja Regulas Nr. 259/93 (lieta C-277/02) 7. panta 4. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu. Saskaņā ar šo lēmumu kompetentās iestādes var izteikt iebildumus, ja galamērķa 
valstī ir zemāki apstrādes standarti nekā nosūtīšanas valstī. Šāds iebildumu pamatojums ir 
minēts 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā; Regulas Nr. 259/93 7. panta 4. punkta 
a) apakšpunkta pirmā ievilkuma saturs ar nelielām izmaiņām ir iekļauts 12. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ko uzskata par dubultu normu. Iespējams arī 12. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts daļēji pārklājas ar 12. panta 1. punkta h), j) un k) apakšpunktu.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.94
12. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) plānotais sūtījums vai apglabāšana nav 
saskaņā ar Bāzeles Konvencijas prasībām 
nodrošināt videi nekaitīgu 
apsaimniekošanu, lai samazinātu kaitīgu 
un citu atkritumu robežšķērsojošu 
transportēšanu līdz minimumam, un 
principu, kas paredz panākt valsts 
pašpietiekamību atkritumu 
apsaimniekošanā; vai

Or. en

Pamatojums

Šis teksts mēģina stiprināt iebildumu iespējas pret izvešanu un stiprina saiknes ar Bāzeles 
prasībām. Šis grozījums ir saistīts ar līdzīgu 11. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.95
12. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas attiecas 
uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, 
sabiedrības drošību vai veselības 
aizsardzību, saistībā ar darbībām, kas notiek 
valstī, kura sniedza iebildumus; vai

b) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas 
pieņemti īstenojot ES direktīvas, un 
saskaņā ar ES regulām, kuras attiecas uz 
vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, 
sabiedrības drošību, veselības aizsardzību
vai vides nodokļiem, saistībā ar darbībām, 
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kas notiek valstī, kura sniedza iebildumus;
vai

Or. en

Pamatojums

Pareiza un vienāda regulas par atkritumu sūtījumiem piemērošana pieprasa, lai visām 
valstīm iebilduma iespējas būtu balstītas uz vienām un tām pašām Eiropas koncepcijām un 
atsauces regulām.

Valstij, kas iebilst, nedrīkst atļaut izmantot tās tiesību aktus kā iebilduma pamatojumu, ja tie 
nav pamatoti ar Eiropas tiesību aktiem. Tas, kā arī atsevišķi īpaši valsts vides nodokļi, var 
traucēt iekšējā tirgus darbību un novest pie papildus tiesu procesiem.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.96
12. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
nosūtīšanas valstī saistībā ar atkritumu 
reģenerāciju, tostarp gadījumos, kad 
plānotais sūtījums attiecas uz atkritumiem, 
kas paredzēti reģenerācijai iekārtā, kurai ir 
zemāki apstrādes standarti attiecībā uz 
konkrētiem atkritumiem, nekā standarti 
nosūtīšanas valstī, ievērojot nepieciešamību 
nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī norma radīs šķēršļus Eiropas atkritumu pārstrādes un reģenerācijas tirgū un neuzlabos 
atkritumu apsaimniekošanas vides standartus ES. Turklāt, ņemot vērā, ka šī punkta redakcija 
ir gan neskaidra, gan sarežģīta, tas var novest pie atkritumu nelikumīgu sūtījumu skaita 
pieauguma un iespējams radīs virkni tiesu procesu.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.97
12. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem nosūtīšanas 
valstī saistībā ar atkritumu reģenerāciju, 
tostarp gadījumos, kad plānotais sūtījums 
attiecas uz atkritumiem, kas paredzēti 
reģenerācijai iekārtā, kurai ir zemāki 
apstrādes standarti attiecībā uz konkrētiem 
atkritumiem, nekā standarti nosūtīšanas 
valstī, ievērojot nepieciešamību nodrošināt 
pareizu iekšējā tirgus darbību;

c) plānotais sūtījums vai reģenerācija nav 
saskaņā ar tādiem valsts tiesību aktiem 
nosūtīšanas valstī saistībā ar atkritumu 
reģenerāciju, kas pieņemti īstenojot ES 
direktīvas un saskaņā ar ES regulām, 
ievērojot nepieciešamību nodrošināt pareizu 
iekšējā tirgus darbību;

Tas netiek piemērots, ja: Tas netiek piemērots, ja:

i) pastāv atbilstoši Kopienas tiesību akti, jo 
īpaši attiecībā uz atkritumiem, un ja 
prasības, kuras ir vismaz tikpat stingras kā 
Kopienas tiesību aktos paredzētās prasības, 
ir ieviestas valsts tiesību aktos, ar kuriem 
pārņem šādus Kopienas tiesību aktus;

i) pastāv atbilstoši Kopienas tiesību akti, jo 
īpaši attiecībā uz atkritumiem, un ja 
prasības, kuras ir vismaz tikpat stingras kā 
Kopienas tiesību aktos paredzētās prasības, 
ir ieviestas valsts tiesību aktos, ar kuriem 
pārņem šādus Kopienas tiesību aktus;

ii) reģenerācijas darbība galamērķa valstī 
notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 
būtībā līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti 
nosūtīšanas valsts tiesību aktos;

ii) reģenerācijas darbība galamērķa valstī 
notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 
būtībā līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti ES 
tiesību aktos; vai 

iii) nosūtīšanas valsts tiesību akti, kas nav 
minēti i) daļā, nav bijuši paziņoti saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu Nr. 98/34/EK (1998. gada 
22. jūnijs), kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas Sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā1, ja to 
pieprasa minētā direktīva; vai

Or. en

Pamatojums

Pareiza un vienota regulas par atkritumu sūtījumiem piemērošana pieprasa, lai visām 
valstīm iebilduma iespējas būtu balstītas uz vienām un tām pašām Eiropas koncepcijām un 
atsauces regulām. 

Iebildumi nedrīkst būt balstīti uz subjektīviem vai neskaidriem kritērijiem (piemēram, 
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“zemākiem apstrādes standartiem”) vai uz valsts regulām, kas nav savienojamas ar Eiropas 
tiesību aktiem. Tas var radīt konkurences izkropļojumus un novest pie paaugstināta tiesu 
procesu skaita.

Turklāt, lai samazinātu atkritumu apstrādes ietekmi uz vidi, pārvietošanu starp dalībvalstīm ir 
jāveicina, ja galamērķa valstī apstrādei ir saudzīgāka ietekme uz vidi nekā apstrādei 
nosūtīšanas valstī. Šī ideja nav priekšlikumā, kā rezultātā šo pantu var izmantot, lai 
aizsargātu vietējos apstrādes uzņēmumus, tā vietā, lai reāli uzlabotu atkritumu apstrādes 
ietekmi uz vidi.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.98
12. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) paziņotājs vai saņēmējs vairākkārt 
neievērojis 15. un 16. pantu saistībā ar 
iepriekšējiem sūtījumiem; vai

e) paziņotājs vai iekārtas operators
vairākkārt neievērojis 15. un 16. pantu 
saistībā ar iepriekšējiem sūtījumiem; vai

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 99
12. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) atkritumi tiks apstrādāti iekārtā, uz ko 
attiecas Direktīva 96/61/EK, bet kas 
nepiemēro labākās pieejamās metodes, kas 
noteiktas minētās direktīvas 9. panta 4. 
punktā, saskaņā ar iekārtas atļauju; vai

Svītrots

Or. de
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Pamatojums

Iebildums ir pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm nav saistoši tā dēvētie BAT dokumenti, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK 
(tā sauktā piesārņojuma integrētās novēršanas un kontroles direktīva) un kam jāatspoguļo 
tehnikas stāvoklis. Ja iebildumu pieņemtu, BAT dokumenti kļūtu tiesiski saistoši. 

Turklāt diskusijas ietvaros par visu atkritumu reģenerācijas iekārtu iekļaušanu piesārņojuma 
integrētās novēršanas un kontroles direktīvas pielietojuma sfērā būtu jātiecas pēc 
visaptveroša reglamentējuma.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.100
12. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) atkritumi tiks apstrādāti iekārtā, uz ko 
attiecas Direktīva Nr. 96/61/EK, bet kas 
nepiemēro labākās pieejamās metodes, kas 
noteiktas minētās direktīvas 9. panta 4. 
punktā, saskaņā ar iekārtas atļauju; vai 

i) ja iespējams, atkritumi tiks apstrādāti 
iekārtā, kas ieguvusi atļauju atbilstoši
Direktīvai Nr. 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli un kura 
apstrādā atkritumus saskaņā ar šo atļauju; 
vai 

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums šādā redakcijā nav saskaņā ar Direktīvu Nr. 96/61/EK par piesārņojumu 
integrētu novēršanu un kontroli. Direktīvā par PINK minētajās atkritumu apstrādes 
uzņēmumu atļaujās jāņem vērā daudz dažādas specifikācijas, nevis tikai Labāko pieejamo 
tehnoloģiju (LIT) BREF dokumentos ieteiktās. 

To kompetento iestāžu atbildība, kas izsniedz atļauju, ir definēt kādas ir atkritumu apstrādes 
iekārtām piemērojamās specifikācijas un pēc tam nodrošināt atbilstību šai atļaujai. Tādējādi 
par neatbilstību atļaujai jāļauj iebilst tikai tās valsts iestādēm, kurā iekārta atrodas, un nevis 
nosūtīšanas vai tranzīta valsts iestādēm.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Philippe Busquin

Grozījums Nr. 101
12. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) atkritumi tiks apstrādāti iekārtā, uz ko i) atkritumi tiks apstrādāti iekārtā, uz ko 
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attiecas Direktīva 96/61/EK, bet kas 
nepiemēro labākās pieejamās metodes, kā 
noteikts minētās direktīvas 9. panta 
4. punktā, saskaņā ar iekārtas atļauju; vai

attiecas Direktīva 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, un kurā neapstrādā atkritumus 
saskaņā ar šo atļauju; vai

Or. fr

Pamatojums

Priekšlikums šādā redakcijā nav saskaņā ar Direktīvu Nr. 96/61/EK par piesārņojumu 
integrētu novēršanu un kontroli. Direktīvā par PINK minētajās atkritumu apstrādes 
uzņēmumu atļaujās jāņem vērā daudz dažādas specifikācijas, nevis tikai Labāko pieejamo 
tehnoloģiju (LIT) BREF dokumentos ieteiktās. 

To kompetento iestāžu atbildība, kas izsniedz atļauju, ir definēt kādas ir atkritumu apstrādes 
iekārtām piemērojamās specifikācijas un pēc tam nodrošināt atbilstību šai atļaujai. Tādējādi 
par neatbilstību atļaujai jāļauj iebilst tikai tās valsts iestādēm, kurā iekārta atrodas, un nevis 
nosūtīšanas vai tranzīta valsts iestādēm.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.102
12. panta 1. punkta k) apakšpunkts

k) attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 7. pantam, lai 
nodrošinātu to juridiski saistošu 
reģenerācijas vai pārstrādes pienākumu 
īstenošanu, kas noteikti Kopienas tiesību 
aktos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas Nr. 75/442/EK 7. pants izvirza par pienākumu dalībvalstīm izstrādāt atkritumu 
apsaimniekošanas plānus atkritumu apglabāšanai. Ciktāl tas attiecas uz reģenerāciju, ir 
svarīgi ņemt vērā visas reģenerācijas apstrādes iespējas, lai izvairītos no Eiropas iekšējā 
tirgus disfunkcijām un nodrošinātu pieeju Eiropas uzņēmumiem, kas izmanto atkritumus 
reģenerācijai. Pienācīgi funkcionējoša iekšējā tirgus nodrošināšana atkritumu reģenerācijai 
ļauj optimizēt reģenerācijas darbības un samazināt līdz minimuma atkritumu radīšanas un 
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apstrādes ietekmi uz vidi.

Šī panta ietekme var būt tāda, ka katrai dalībvalstij vajadzēs būt pašpietiekamai apstrādājot 
atkritumus reģenerācijai. Tas var izraisīt daudzu dārgu, bet nepilnīgi noslogotu 
infrastruktūru radīšanu bez jebkāda apstrādes infrastruktūras tīklojuma potenciāla iekšējā 
tirgū. 

Pareiza regulas par atkritumu sūtījumiem piemērošana pieprasa, lai visām valstīm iebilduma 
iespējas būtu balstītas uz vienām un tām pašām Eiropas koncepcijām un atsauces regulām.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 103
12. panta 1. punkta k) apakšpunkts

k) attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi 
Direktīvas 75/442/EEK 7. pantam, lai 
nodrošinātu to juridiski saistošu 
reģenerācijas vai pārstrādes pienākumu 
īstenošanu, kas noteikti Kopienas tiesību 
aktos.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas Nr. 75/442/EK 7. pants izvirza par pienākumu dalībvalstīm izstrādāt atkritumu 
apsaimniekošanas plānus atkritumu apglabāšanai. Ciktāl tas attiecas uz reģenerāciju, ir 
svarīgi ņemt vērā visas reģenerācijas apstrādes iespējas, lai izvairītos no Eiropas iekšējā 
tirgus disfunkcijām un nodrošinātu pieeju Eiropas uzņēmumiem, kas izmanto atkritumus 
reģenerācijai. Pienācīgi funkcionējoša iekšējā tirgus nodrošināšana atkritumu reģenerācijai 
ļauj optimizēt reģenerācijas darbības un samazināt līdz minimuma atkritumu radīšanas un 
apstrādes ietekmi uz vidi.

Šī panta ietekme var būt tāda, ka katrai dalībvalstij vajadzēs būt pašpietiekamai apstrādājot 
atkritumus reģenerācijai. Tas var izraisīt daudzu dārgu, bet nepilnīgi noslogotu 
infrastruktūru radīšanu bez jebkāda apstrādes infrastruktūras tīklojuma potenciāla iekšējā 
tirgū. 

Pareiza regulas par atkritumu sūtījumiem piemērošana pieprasa, lai visām valstīm iebilduma 
iespējas būtu balstītas uz vienām un tām pašām Eiropas koncepcijām un atsauces regulām.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 104
12. panta 1. a punkts (jauns)

1. a 1. punkta c) un g) apakšpunktos 
minētos iebildumus var piemērot tikai līdz 
tam laikam, kamēr stājas spēkā īpaši 
Kopienas tiesību akti, tomēr ne ilgāk kā 
četrus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās.

Or. de

Pamatojums

Reģenerācijas kritērijiem, kas minēti g) punktā, vajadzīgs principiāls tiesisks skaidrojums. 
Tam jānotiek direktīvas par atkritumiem (Direktīva 75/442/EEK, kas mainīta ar Direktīvu 
91/156/EEK) pārskatīšanas ietvaros. Tādēļ iebildumam jāpiemēro laika ierobežojums.

12. panta 1. punkta c) apakšpunkts nozīmē iekšējā tirgus principa pārkāpumu, ko neattaisno 
īpašas vides vai cilvēku veselības aizsardzības prasības. Tas izraisītu atkritumu novākšanas 
renacionalizāciju. Taču kopējais viedoklis paredz, ka iebildumu nevar izvirzīt, ja ir atbilstīgi 
Kopienas tiesību akti attiecībā uz atkritumiem. Protams, pastāv draudi, ka novēlotas vai tikai 
nepilnīgas Eiropas prasību ieviešanas gadījumā attiecībā uz atkritumiem un sekundārajām 
izejvielām 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais iebildums izraisīs ilglaicīgu kopējā 
tirgus principa pārkāpumu. Šā iemesla dēļ iebildumam jāpiemēro laika ierobežojums.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr.105
13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) atkritumiem ir ievērojami līdzīgas 
fizikālās un ķīmiskās īpašības;

a) atkritumiem ir ievērojami līdzīgas 
fizikālās un ķīmiskās īpašības; un

Or. en

Pamatojums

Papildina ar vārdu „un”, lai precizētu, ka vispārējam paziņojumam jāizpilda visi trīs 
kritēriji, kas bija aizmirsts.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr.106
13. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Neskatoties uz to, ka 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētās prasības nav 
izpildītas, paziņotājs var iesniegt vispārēju 
paziņojumu, lai attiecinātu to uz vairākiem 
sūtījumiem no vienas vai vairākām vietām, 
ja uz atkritumiem attiecas tiesību akti par 
Kopienas ražotāja atbildību (piemēram, 
Direktīva Nr. 2002/96/EK). Paziņotājs 
vispārējā paziņojumā var ietvert jebkuru 
sūtījumu, kas domāts pagaidu 
reģenerācijai, un 15. panta normas 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Dažos aprēķinos ir minēts, ka Direktīvas Nr. 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA) kontekstā vien katru gadu būtu vajadzīgas apmēram 2,5 miljoni 
rakstisku atļauju EEIA sūtījumiem ES.

Šis grozījums ir paredzēts, lai veicinātu šādu atkritumu transportēšanu, ļaujot iesniegt 
vispārēju paziņojumu un atceļot prasību tos atkritumu sūtījumus, kuri ietverti vispārējā 
paziņojumā, sūtīt uz vienu un to pašu iekārtu galamērķa valstī un ievērot to pašu maršrutu. 
Tā vietā pilnvarota savākšanas sistēma var aizpildīt vispārēju paziņojumu dalībvalstij, uz 
kuru tas plāno sūtīt atkritumus, ietverot visas attiecīgajā dalībvalstī paredzētās savākšanas 
vietas. Saskaņā ar 4. panta 3. punktu var pieprasīt papildu informāciju attiecībā uz iesniegto 
paziņojumu.

Atsevišķus atkritumu sūtījumus, kas minēti Kopienas ražotāja atbildības iniciatīvās, 
piemēram, EEIA, pirms sūtīšanas galīgai reģenerācijai var šķirot vai komplektēt, un 
paziņotājam jāvar šos sūtījumus pagaidu reģenerācijai iekļaut vispārējā paziņojumā.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.107
13. panta 3. punkts
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3. Iesaistītās kompetentās iestādes, izsakot 
piekrišanu izmantot vispārēja paziņojuma 
procedūru, var izvirzīt nosacījumu, ka vēlāk 
tiks sniegta papildu informācija un 
dokumenti saskaņā ar 4. panta 2. un 
3. punkta otro daļu.

3. Iesaistītās kompetentās iestādes, izsakot 
piekrišanu izmantot vispārēju paziņojumu, 
var izvirzīt nosacījumu, ka vēlāk tiks sniegta 
papildu informācija un dokumenti saskaņā ar 
4. panta 2. un 3. punkta otro daļu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 4. pantu, 6. panta 8. punktu, 13. panta 1. punktu, 2. pantu, 14. panta 
2. punktu un 16. pantu, kuros lietots termins „vispārējs paziņojums”. Nav tādas „vispārēja 
paziņojuma procedūras”.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.108
13. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Ja ražotājs brīvprātīgi savāc atpakaļ 
atkritumus, piemēro šādas normas:
a) Vispārējais paziņojums ir spēkā attiecībā 
uz atkritumu kodēšanas sistēmu, visiem 
atkritumu radītājiem attiecīgajā dalībvalstī, 
kā arī uz maksimāli 250 tonnām atkritumu 
gadā un atkritumu radītāju. 
b) Ražotājs sagatavo pilnvaru, kas ir derīga 
visās tranzīta valstīs.
c) Ražotājs iesniedz kompetentajām 
iestādēm gada inventarizācijas sarakstu, 
kurā uzskaitīti visi atkritumu radītāji.
d) Kompetentā galamērķa iestāde kontrolē 
tādu atkritumu atbilstošu apglabāšanu, 
kuri ir savākti atpakaļ brīvprātīgi.
e) Atkāpjoties no 5. panta 4. punkta ceturtā 
teikuma, ražotājs pēc pieprasījuma var arī 
iesniegt iesaistītajai kompetentajai iestādei 
piegādes līgumu, kas noslēgts starp 
ražotāju un atkritumu radītāju.

Or. en
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Pamatojums

Ražotāja atbildības Eiropas vides politikā pieaugoša nozīmīguma apstākļos vispārējā 
paziņojuma procedūrā ir jāievieš normas produktu atkritumu “brīvprātīgai savākšanai 
atpakaļ”. Tas samazinās birokrātiju un ļaus ražotājiem savākt atpakaļ produktu atkritumus -
solis, kas līdz šim nav bijis ekonomiski pamatoti iespējams (bijušais plenārā pieņemtais 
99. grozījums).

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.109
15. panta 1. punkta d) apakšpunkts 

d) Cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
30 dienas pēc pagaidu reģenerācijas vai 
apglabāšanas darbības pabeigšanas un ne 
vēlāk kā vienu kalendāro gadu vai, saskaņā 
ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā pēc 
atkritumu saņemšanas, saņēmējs vai iekārtas 
operators, kas veic šo darbību, uz savu 
atbildību apliecina, ka pagaidu reģenerācija
vai apglabāšana ir pabeigta.

d) Cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
30 dienas pēc pagaidu reģenerācijas vai 
apglabāšanas darbības pabeigšanas un ne 
vēlāk kā vienu kalendāro gadu vai, saskaņā 
ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā pēc 
atkritumu saņemšanas, iekārtas operators, 
kas veic šo darbību, uz savu atbildību 
apliecina, ka pagaidu reģenerācija vai 
apglabāšana ir pabeigta.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.110
16. panta 1. punkta c) apakšpunkts 

c) Pavaddokumenti katram sūtījumam: 
paziņotājs patur pārvietošanas dokumenta 
kopiju. Katram sūtījumam pievieno 
pārvietošanas dokumentu un paziņojuma 
dokumenta kopijas, kas ietver iesaistīto 
kompetento iestāžu sniegtās rakstiskas 

c) Pavaddokumenti katram sūtījumam: 
paziņotājs patur pārvietošanas dokumenta 
kopiju. Katram sūtījumam pievieno 
pārvietošanas dokumentu un paziņojuma 
dokumenta kopijas, kas ietver iesaistīto 
kompetento iestāžu sniegtās rakstiskas 
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piekrišanas un paredzētos nosacījumus. 
Pārvietošanas dokumentu patur saņēmējs.

piekrišanas un paredzētos nosacījumus. 
Pārvietošanas dokumentu patur tās iekārtas 
operators, kas saņem atkritumus.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.111
16. panta 1. punkta d) apakšpunkts 

d) Saņēmēja rakstisks apstiprinājums par 
atkritumu saņemšanu: trīs darba dienu laikā 
pēc atkritumu saņemšanas saņēmējs sniedz 
rakstisku apstiprinājumu par to, ka atkritumi 
ir saņemti.

d) Iekārtas operatora rakstisks 
apstiprinājums par atkritumu saņemšanu: trīs 
darba dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas 
iekārtas operators sniedz rakstisku 
apstiprinājumu par to, ka atkritumi ir 
saņemti.

Šo apstiprinājumu iekļauj pārvietošanas 
dokumentā vai pievieno tam.

Šo apstiprinājumu iekļauj pārvietošanas 
dokumentā vai pievieno tam.

Saņēmējs nosūta pārvietošanas dokumenta, 
kurā ietverts šis apstiprinājums, parakstītas 
kopijas paziņotājam un iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm.

Minētais iekārtas operators nosūta 
pārvietošanas dokumenta, kurā ietverts šis 
apstiprinājums, parakstītas kopijas 
paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.112
16. panta 1. punkta e) apakšpunkts 

e) Saņēmēja apliecinājums par reģenerācijas 
vai apglabāšanas darbībām, kas nav pagaidu 
darbības: cik ātri vien iespējams, bet ne 
vēlāk kā 30 dienas pēc tādas reģenerācijas
vai apglabāšanas darbības pabeigšanas, kas 
nav pagaidu darbība, un ne vēlāk kā vienu 
kalendāro gadu vai, saskaņā ar 9. panta 
7. punktu, īsākā laikposmā pēc atkritumu 
saņemšanas, saņēmējs vai iekārtas operators 
uz savu atbildību apliecina, ka reģenerācijas
vai apglabāšanas darbība, kas nav pagaidu 
darbība, ir pabeigta.

e) Iekārtas operatora apliecinājums par 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, 
kas nav pagaidu darbības: cik ātri vien 
iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc 
tādas reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbības pabeigšanas, kas nav pagaidu 
darbība, un ne vēlāk kā vienu kalendāro 
gadu vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā 
laikposmā pēc atkritumu saņemšanas, 
iekārtas operators uz savu atbildību 
apliecina, ka reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbība, kas nav pagaidu darbība, ir 
pabeigta.

Šo apliecinājumu iekļauj pārvietošanas 
dokumentā vai pievieno tam.

Šo apliecinājumu iekļauj pārvietošanas 
dokumentā vai pievieno tam.

Saņēmējs nosūta pārvietošanas dokumenta, 
kurā ietverts šis apliecinājums, parakstītas 
kopijas paziņotājam un iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm.

Minētais iekārtas operators nosūta 
pārvietošanas dokumenta, kurā ietverts šis 
apliecinājums, parakstītas kopijas 
paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.113
18 panta 1. punkta ievaddaļa 

1. Uz atkritumiem, kas minēti 3. panta 2. un 
4. punktā un ko paredzēts sūtīt no vienas 
dalībvalsts uz otru dalībvalsti un/vai 
pārvadāt tranzītā caur vienu vai vairākām 
dalībvalstīm, attiecas šādas procedūras 

1. Uz atkritumiem, kas minēti 3. panta 2. un 
4. punktā un ko paredzēts sūtīt, attiecas 
šādas procedūras prasības:
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prasības:

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīga teksta svītrojums. No darbības jomas 1. panta 2. punktā un sūtījuma definīcijas 
2. panta 34. punktā ir skaidrs, kurš sūtījums ir minēts 18. panta 1. punktā. Šāds teksts arī nav 
iekļauts 3. panta 1. punktā vai 4. panta pirmajā daļā attiecībā uz iepriekšēja rakstiska 
paziņojuma un atļaujas procedūru.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.114
18 panta 2. punkta 2) apakšpunkts

Persona, kas organizē sūtījumu, vai 
saņēmējs pēc iesaistītās kompetentās 
iestādes pieprasījuma sniedz līguma kopiju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā kompetentā iestāde nesaņem nekādus dokumentus pirms atkritumu sūtījuma apstrādei 
saskaņā ar III pielikumu, tad nav vajadzības sniegt līgumu (bijušais plenārā pieņemtais 
105. grozījums).

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.115
18. panta 4. punkts

4. Informācija, kas minēta 1. punktā, tiek 
apstrādāta konfidenciāli saskaņā ar 
Kopienas un valstu tiesību aktiem.

4. Uz informāciju, kas minēta 1. punktā, var 
attiekties konfidencialitātes prasības
saskaņā ar Kopienas un valstu tiesību 
aktiem.

Or. en



AM\579991LV.doc 41/69 PE 362.657v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Padomes konfidencialitātes teksts ir stingrāks nekā vajadzīgs. Informācija, ko ieguvušas 
dalībvalstis attiecībā uz atkritumu nelikumīgiem pārvadājumiem, ne visos gadījumos vai visās 
sadaļās jāuzskata par konfidenciālu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.116
20. panta 1. punkts

1. Visus dokumentus, kas nosūtīti 
kompetentajām iestādēm vai kurus 
nosūtījušas kompetentās iestādes saistībā ar 
paziņoto sūtījumu, kompetentās iestādes, 
paziņotājs un saņēmējs glabā Kopienā 
vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas 
dienas.

1. Visus dokumentus, kas nosūtīti
kompetentajām iestādēm vai kurus 
nosūtījušas kompetentās iestādes saistībā ar 
paziņoto sūtījumu, kompetentās iestādes, 
paziņotājs, saņēmējs un iekārtas operators, 
kas saņem atkritumus, glabā Kopienā 
vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.117
20. panta 2. punkts

2. Informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
18. panta 1. punktu, persona, kas organizē 
sūtījumu, un saņēmējs glabā Kopienā 
vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas 
dienas.

2. Informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
18. panta 1. punktu, persona, kas organizē 
sūtījumu, saņēmējs un iekārtas operators, 
kas saņem atkritumus, glabā Kopienā 
vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas 
dienas.

Or. en
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Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.118
21. panta 8. punkts

8. Paziņotāja pienākums un nosūtīšanas 
valsts papild pienākums ņemt atkritumus 
atpakaļ vai organizēt alternatīvu reģenerāciju
vai apglabāšanu beidzas, kad saņēmējs
sniedz apliecinājumu par reģenerācijas vai 
apglabāšanas darbībām, kas nav pagaidu 
darbības, kā minēts 16. panta e) punktā vai, 
attiecīgajos gadījumos, 15. panta e) punktā. 
Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas 
gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, 
nosūtīšanas valsts papild pienākums beidzas, 
kad saņēmējs sniedz 15. panta d) punktā 
minēto apliecinājumu.

8. Paziņotāja pienākums un nosūtīšanas 
valsts papild pienākums ņemt atkritumus 
atpakaļ vai organizēt alternatīvu reģenerāciju
vai apglabāšanu beidzas, kad iekārtas 
operators sniedz apliecinājumu par 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, 
kas nav pagaidu darbības, kā minēts 
16. panta e) punktā vai, attiecīgajos 
gadījumos, 15. panta e) punktā. Pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas gadījumos, 
kas minēti 6. panta 6. punktā, nosūtīšanas 
valsts papild pienākums beidzas, kad 
iekārtas operators sniedz 15. panta 
d) punktā minēto apliecinājumu.

Ja saņēmējs sniedz reģenerācijas vai 
apglabāšanas apliecinājumu tādā veidā, ka 
rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums un 
tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 
23. panta 3. punktu un 24. panta 2. punktu.

Ja iekārtas operators sniedz reģenerācijas
vai apglabāšanas apliecinājumu tādā veidā, 
ka rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums 
un tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 
23. panta 3. punktu un 24. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.119
23. panta 6. punkts
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6. Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas 
gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, ja 
nelikumīgs sūtījums tiek atklāts pēc pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbības 
pabeigšanas, nosūtīšanas valsts papild 
pienākums ņemt atkritumus atpakaļ vai 
organizēt alternatīvu reģenerāciju vai 
apglabāšanu tiek izbeigts, kad saņēmējs
sniedz 15. panta d) punktā minēto 
apliecinājumu.

6. Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas 
gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, ja 
nelikumīgs sūtījums tiek atklāts pēc pagaidu 
reģenerācijas vai apglabāšanas darbības 
pabeigšanas, nosūtīšanas valsts papild 
pienākums ņemt atkritumus atpakaļ vai 
organizēt alternatīvu reģenerāciju vai 
apglabāšanu tiek izbeigts, kad iekārtas 
operators sniedz 15. panta d) punktā minēto 
apliecinājumu.

Ja saņēmējs sniedz apliecinājumu par 
reģenerāciju vai apglabāšanu tādā veidā, ka 
rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums un 
tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 
3. punktu un 24. panta 2. punktu.

Ja iekārtas operators sniedz apliecinājumu 
par reģenerāciju vai apglabāšanu tādā veidā, 
ka rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums 
un tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 
3. punktu un 24. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 120
25. panta 4. punkts

4) Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un 
paziņotājam vienojoties, 1. punktā uzskaitīto 
informāciju un dokumentus var iesniegt un 
apmainīties ar tiem, izmantojot elektronisku 
datu apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu 
vai elektronisko autentificēšanu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par 
Kopienas elektronisko parakstu sistēmu, vai 
salīdzināmu elektronisko autentificēšanas 
sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības 
līmeni. Šādos gadījumos var noteikt 
organizatoriskus pasākumus attiecībā uz 
elektronisku datu apmaiņas plūsmu.

4) Iesaistītajām kompetentajām iestādēm 
vienojoties, 1. punktā uzskaitīto informāciju 
un dokumentus var iesniegt un apmainīties 
ar tiem, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu vai 
elektronisko autentificēšanu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par 
Kopienas elektronisko parakstu sistēmu, vai 
salīdzināmu elektronisko autentificēšanas 
sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības 
līmeni. Šādos gadījumos var noteikt 
organizatoriskus pasākumus attiecībā uz 
elektronisku datu apmaiņas plūsmu, jo īpaši 
attiecībā uz datu paziņošanas veidiem.
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Or. de

Pamatojums

Elektronisku sistēmu ievieš tādēļ, lai paaugstinātu pārvaldes efektivitāti un paziņotājam 
vienkāršotu procedūru. Paziņojumu sistēmu ar elektroniskas datu apmaiņas plūsmas 
palīdzību iespējams nodrošināt tikai tad, ja šādu sistēmu ieviesuši pilnīgi visi iesaistītie.

Elektroniskai datu apmaiņai jānosaka un jāievēro standartizēti vai savstarpēji norunāti 
organizatoriski un tehniski noteikumi. Efektivitātes, tehniskās realizācijas un izmaksu dēļ var 
būt nepieciešama paredzēto procesu modifikācija (saskaņā ar projektā par Eiropas datu 
apmaiņu atkritumu paziņošanas sistēmai noteikto specifikāciju, par ko vienojušās Vācija, 
Nīderlande, Beļģija un Austrija). Teksts papildināts skaidrības ieviešanai.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.121
27. panta 3. punkts

3. Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa 
iestādes nevar vienoties par atkritumu 
apstrādes darbību klasifikāciju, proti, par to, 
vai tās ir reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbības, piemēro noteikumus attiecībā uz 
apglabāšanu.

3. Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa 
iestādes nevar vienoties par atkritumu 
apstrādes darbību klasifikāciju, proti, par to, 
vai tās ir reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbības, tad kompetentās iestādes iesniedz 
klasifikācijas pieprasījumu korespondentu 
sanāksmei, kā noteikts 56. pantā, lai rastu 
kompromisu par darbības klasifikāciju. 
Līdz korespondentu sanāksmei piemēro 
noteikumus attiecībā uz apglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Vienas iestādes lēmums klasificēt darbību kā apglabāšanu var aizturēt sūtījumu uz ilgu laiku, 
ja atbilstoši Padomes priekšlikumam jautājums būtu jāiesniedz Pirmās instances tiesā.

Nesaskaņu gadījumā, klasifikācijas pieprasījuma iesniegšana korespondentu sanāksmei 
ievērojami samazinātu laiku, kas vajadzīgs, lai rastu risinājumu. Tas ievērojami samazinātu 
juridisko nenoteiktību, kā arī iespējamo darba slodzes pieaugumu Pirmās instances tiesai.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.122
27. panta 3. punkts

3. Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa 
iestādes nevar vienoties par atkritumu 
apstrādes darbību klasifikāciju, proti, par to, 
vai tās ir reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbības, piemēro noteikumus attiecībā uz 
apglabāšanu.

3. Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa 
iestādes nevar vienoties par atkritumu 
apstrādes darbību klasifikāciju, proti, par to, 
vai tās ir reģenerācijas vai apglabāšanas 
darbības, noteicošais ir galamērķa iestāžu 
atzinums.

Or. en

Pamatojums

Nesaskaņu gadījumā dodot priekšroku normām attiecībā uz apglabāšanu, nevis risinās, bet 
pasliktinās problēmu. Nosūtīšanas iestādes šo normu var izmantot, lai vietējos atkritumu 
apglabāšanas iekārtu operatorus apkalpotu priviliģētā kārtā, tādējādi kaitējot reģenerācijas 
iekārtu operatoriem ārpus izcelsmes valsts.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.123
30. panta ievaddaļa

Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas 
iekšienē, tostarp sūtījums starp dažādām 
vietām vienas un tās pašas dalībvalsts 
teritorijā, tranzītā caur vienu vai vairākām 
trešām valstīm, un atkritumi ir paredzēti 
apglabāšanai, kompetentā nosūtīšanas valsts, 
papildus šīs sadaļas noteikumiem, jautā 
kompetentajai iestādei trešās valstīs, vai tā 
vēlas nosūtīt rakstisku piekrišanu par 
plānoto sūtījumu:

Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas 
iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām 
trešām valstīm, un atkritumi ir paredzēti 
apglabāšanai, kompetentā nosūtīšanas valsts, 
papildus šīs sadaļas noteikumiem, jautā 
kompetentajai iestādei trešās valstīs, vai tā 
vēlas nosūtīt rakstisku piekrišanu par 
plānoto sūtījumu:

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīga teksta svītrojums. No darbības jomas 1. panta 2. punkta a) un jaunajā 
aa) apakšpunktā kā arī sūtījuma definīcijas 2. panta 34. punktā ir skaidrs, ka arī sūtījumi 
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starp atrašanās vietām vienā dalībvalstī tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm ir 
minēti 18. panta 1. punktā. Šāds teksts arī nav iekļauts II sadaļas I nodaļā, piemēram, 
4. panta pirmajā daļā.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.124
31. panta 1. punkts

1. Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas 
iekšienē, tostarp sūtījums starp dažādām 
vietām vienas un tās pašas dalībvalsts 
teritorijā, tranzītā caur vienu vai vairākām 
trešām valstīm, kurās netiek piemērots 
ESAO lēmums, un atkritumi ir paredzēti 
reģenerācijai, piemēro 30. pantu.

1. Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas 
iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām 
trešām valstīm, kurās netiek piemērots 
ESAO lēmums, un atkritumi ir paredzēti 
reģenerācijai, piemēro 30. pantu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīga teksta svītrojums.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.125
31. panta 2. punkts

2. Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas 
iekšienē, tostarp sūtījums starp dažādām 
vietām vienas un tās pašas dalībvalsts 
teritorijā, tranzītā caur vienu vai vairākām 
trešām valstīm, kurās tiek piemērots ESAO 
lēmums, un atkritumi ir paredzēti 
reģenerācijai, 9. pantā minēto piekrišanu var 
sniegt klusējot, un, ja nav celti iebildumi vai 
noteikti nosacījumi, sūtījumu var sākt 
30 dienas pēc kompetentās nosūtīšanas 
iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas 
saskaņā ar 8. pantu.

2. Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas 
iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām 
trešām valstīm, kurās tiek piemērots ESAO 
lēmums, un atkritumi ir paredzēti 
reģenerācijai, 9. pantā minēto piekrišanu var 
sniegt klusējot, un, ja nav celti iebildumi vai 
noteikti nosacījumi, sūtījumu var sākt 
30 dienas pēc kompetentās nosūtīšanas 
iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas 
saskaņā ar 8. pantu.

Or. en



AM\579991LV.doc 47/69 PE 362.657v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Nevajadzīga teksta svītrojums.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.126
34. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir 
izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas 
iestāde Kopienā nav saņēmusi nekādu 
informāciju no saņēmēja par atkritumu 
saņemšanu, tā nekavējoties informē par to 
kompetento galamērķa iestādi; un

e) ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir 
izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas 
iestāde Kopienā nav saņēmusi nekādu 
informāciju no iekārtas operatora par 
atkritumu saņemšanu, tā nekavējoties 
informē par to kompetento galamērķa 
iestādi; un

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.127
34. panta 3. punkta f) apakšpunkts

f) līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta 
otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

f) līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta 
otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

i) gadījumā, ja saņēmējs sniedz nepareizu 
apliecinājumu par apglabāšanu un tādēļ tiek 
atbrīvota finanšu garantija, tas/tā sedz 
izmaksas, kas rodas saistībā ar pienākumu 
atgriezt atkritumus teritorijā, kas ir 
kompetentās nosūtīšanas iestādes 
jurisdikcijā, kā arī izmaksas, kas rodas 
saistībā ar atkritumu reģenerāciju vai 
apglabāšanu alternatīvā un videi drošā veidā;

i) gadījumā, ja iekārtas operators sniedz 
nepareizu apliecinājumu par apglabāšanu un 
tādēļ tiek atbrīvota finanšu garantija, 
saņēmējs sedz izmaksas, kas rodas saistībā 
ar pienākumu atgriezt atkritumus teritorijā, 
kas ir kompetentās nosūtīšanas iestādes 
jurisdikcijā, kā arī izmaksas, kas rodas 
saistībā ar atkritumu reģenerāciju vai 
apglabāšanu alternatīvā un videi drošā veidā;

ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas 
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apglabāšanas nolūkā saņēmējs nosūta 
paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām
iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta 
parakstītas kopijas, izņemot apglabāšanas 
apliecinājumu, kas minēts iii) daļā; un

apglabāšanas nolūkā iekārtas operators
nosūta paziņotājam un iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm aizpildītā 
pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, 
izņemot apglabāšanas apliecinājumu, kas 
minēts iii) daļā; un

iii) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
30 dienas pēc apglabāšanas pabeigšanas un 
ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc 
atkritumu saņemšanas, saņēmējs uz savu
atbildību apliecina apglabāšanas pabeigšanu 
un nosūta paziņotājam un iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm pārvietošanas 
dokumenta parakstītas kopijas, kurās ietverts 
šis apliecinājums.

iii) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
30 dienas pēc apglabāšanas pabeigšanas un 
ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc 
atkritumu saņemšanas, iekārtas operators uz 
paša atbildību apliecina apglabāšanas 
pabeigšanu un nosūta paziņotājam un 
iesaistītajām kompetentajām iestādēm 
pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, 
kurās ietverts šis apliecinājums.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.128
37. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir 
izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas 
iestāde Kopienā nav saņēmusi informāciju 
no saņēmēja par atkritumu saņemšanu, tā 
nekavējoties informē kompetento galamērķa 
iestādi; un

d) ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir 
izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas 
iestāde Kopienā nav saņēmusi informāciju 
no iekārtas operatora par atkritumu 
saņemšanu, tā nekavējoties informē 
kompetento galamērķa iestādi; un

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.129
37. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta 
otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

e) līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta 
otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

i) gadījumā, ja saņēmējs sniedz nepareizu 
apliecinājumu par reģenerāciju un pēc tam 
tiek atbrīvota finanšu garantija, tas/tā sedz 
izmaksas, kas radušās no pienākuma atgriezt 
atkritumus kompetentās nosūtīšanas iestādes 
jurisdikcijas teritorijā, kā arī izmaksas, kas 
radušās atkritumu reģenerācijas vai 
apglabāšanas rezultātā, ko veic alternatīvā 
un videi drošā veidā;

i) gadījumā, ja iekārtas operators sniedz 
nepareizu apliecinājumu par reģenerāciju un 
pēc tam tiek atbrīvota finanšu garantija, 
saņēmējs sedz izmaksas, kas radušās no 
pienākuma atgriezt atkritumus kompetentās 
nosūtīšanas iestādes jurisdikcijas teritorijā, 
kā arī izmaksas, kas radušās atkritumu 
reģenerācijas vai apglabāšanas rezultātā, ko 
veic alternatīvā un videi drošā veidā;

ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas 
reģenerācijas nolūkā, saņēmējs nosūta 
paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām
iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta 
parakstītas kopijas, izņemot iii) daļā minēto 
reģenerācijas apliecinājumu; un

ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas 
reģenerācijas nolūkā, iekārtas operators
nosūta paziņotājam un iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm aizpildītā 
pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, 
izņemot iii) daļā minēto reģenerācijas 
apliecinājumu; un

iii) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
30 dienas pēc reģenerācijas pabeigšanas un 
ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc 
atkritumu saņemšanas, saņēmējs uz savu
atbildību apliecina reģenerācijas pabeigšanu
un nosūta pārvietošanas dokumenta 
parakstītas kopijas, kurās ietverts šis 
apliecinājums, paziņotājam un iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm. 

iii) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 
30 dienas pēc reģenerācijas pabeigšanas un 
ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc 
atkritumu saņemšanas, iekārtas operators uz 
paša atbildību apliecina reģenerācijas 
pabeigšanu un nosūta pārvietošanas 
dokumenta parakstītas kopijas, kurās ietverts 
šis apliecinājums, paziņotājam un 
iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.130
37. panta 3. punkta e) apakšpunkta ii) daļa

ii) trīs darba dienu laikā pēc atkritumu 
saņemšanas reģenerācijas nolūkā, saņēmējs 
nosūta paziņotājam un iesaistītajām
kompetentajām iestādēm aizpildītā 
pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, 
izņemot iii) daļā minēto reģenerācijas 
apliecinājumu; un

ii) trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas 
reģenerācijas nolūkā, saņēmējs nosūta 
paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām
iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta 
parakstītas kopijas, izņemot iii) daļā minēto 
reģenerācijas apliecinājumu; un

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 15. panta c) punktu, 16. panta d) punktu un 34. panta 3. punkta f) 
apakšpunkta ii) daļu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.131
46. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, 
izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta 
pārvietošanas dokumenta kopiju 
kompetentajai (-ām) tranzīta iestādei (-ēm) 
Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti 
no Kopienas.

b) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, 
izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta 
apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju 
kompetentajai (-ām) tranzīta iestādei (-ēm) 
Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti 
no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 34. panta 3. punkta d) apakšpunktu, 37. panta 3. punkta c) apakšpunktu un 
41. panta 3. punkta d) apakšpunktu.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.132
47. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, 
izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta 
pārvietošanas dokumenta kopiju 
kompetentajai tranzīta iestādei Kopienā, 
apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no 
Kopienas.

b) tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, 
izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta 
apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju 
kompetentajai (-ām) tranzīta iestādei (-ēm)
Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti 
no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 34. panta 3. punkta d) apakšpunktu, 37. panta 3. punkta c) apakšpunktu, 
41. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 46. panta b) punktu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.133
49. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var, ieviešot šīs regulas 
izpildes pasākumus, paredzēt, cita starpā, 
uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 13. pantu, un 
izlases veida pārbaudes attiecībā uz 
atkritumu sūtījumiem vai saistīto 
reģenerāciju vai apglabāšanu.

2. Dalībvalstis, ieviešot šīs regulas izpildes 
pasākumus, paredz, cita starpā, uzņēmumu 
inspicēšanu saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 13. pantu, un 
izlases veida pārbaudes attiecībā uz 
atkritumu sūtījumiem vai saistīto 
reģenerāciju vai apglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas galvenā problēma ir piemērota ieviešana. Tādēļ teksts ir jāpadara noteiktāks.
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.134
49. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) gala punktā, veicot tās kopā ar saņēmēju; b) gala punktā, veicot tās kopā ar saņēmēju 
vai iekārtas operatoru;

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. (Skatīt 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta pamatojumu.)

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.135
49. panta 4. punkts

4. Pārbaudes var ietvert dokumentu 
pārbaudi, identitātes apliecinājumu un, 
vajadzības gadījumā, atkritumu fizisku 
pārbaudi.

4. Sūtījumu pārbaudes ietver dokumentu 
pārbaudi, identitātes apliecinājumu un, 
vajadzības gadījumā, atkritumu fizisku 
pārbaudi. Dalībvalstis pārbauda vismaz 3 % 
no sūtījumiem to teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz sūtījumiem ir svarīgi ieviest vismaz 3 % obligāto pārbaudi, jo tas ir vienīgais 
veids kā nodrošināt juridisko stingrību, tā kā atkritumu sūtījums ir videi kaitīga darbība.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.136
50. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Izvešanas vai ievešanas valsts 
kompetentā iestāde publisko, piemēram, 
internetā visu informāciju, kas nav 
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konfidenciāla (kā to nosaka attiecīgie valsts 
un Kopienas tiesību akti) un kas atrodas 
saņemtajos sūtījumu paziņojumos, vai 
saņemot atļauju - atļaujas vēstules, un 
visus pievienotos dokumentus 30 dienas pēc 
tam, kad saņemti šādi paziņojumi.

Or. en

Pamatojums

Informācijai par atkritumu sūtījumiem ir jābūt pieejamai. Šī ideja ir saskaņā ar Orhūsas 
Konvenciju, kā arī direktīvu par brīvu pieeju vides informācijai. Ja kādu materiālu uzskata 
par konfidenciālu saskaņā ar Kopienas vai valsts tiesību aktiem, tad to var nepubliskot. 
Atjauno 66. grozījumu, ko pieņēma pirmajā lasījumā, lai risinātu datu konfidencialitātes 
jautājumus.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.137
56. pants

Ja to pieprasa dalībvalstis vai citos 
nepieciešamības gadījumos, Komisija 
periodiski organizē korespondentu sanāksmi, 
lai izskatītu jautājumus saistība ar šīs regulas 
īstenošanu.

Ja to pieprasa dalībvalstis vai citos 
nepieciešamības gadījumos, Komisija 
periodiski organizē korespondentu sanāksmi, 
lai izskatītu jautājumus saistība ar šīs regulas 
īstenošanu. Uz šādām sanāksmēm ielūdz 
attiecīgās nevalstiskās organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, kas papildina ar iespēju nevalstiskām organizācijām piedalīties sanāksmēs, 
kuras rīko Komisija korespondentu starpā pēc dalībvalstu pieprasījuma.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.138
57. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) neklasificētus atkritumu veidus var 
iekļaut IIIB, IV vai V pielikumā 

b) neklasificētus atkritumu veidus jāuzskata 
un jāapsaimnieko provizoriski tā, it kā tie 
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provizoriski, gaidot lēmumu par to 
ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles 
Konvencijai vai ESAO lēmumam;

būtu uzskaitīti IV un V pielikumā, kamēr 
gaida lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos 
Bāzeles Konvencijas vai ESAO lēmuma 
pielikumos vai ES atkritumu sarakstā;

Or. en

Pamatojums

Tā ir svarīga politiska prioritāte, ka jauno Padomes ieviesto IIIB pielikumu svītro. Šis 
grozījums maina 57. panta tekstu, kas raksturo pielikumus un to, kā pielikumus var izmantot. 
Padomes procedūras priekšlikuma vietā, kas var ļaut neklasificētus atkritumus pievienot 
nekaitīgiem atkritumiem (IIIB pielikums), mēs piedāvājam piesardzības pieeju, proti, ka 
neklasificētus atkritumus, līdz brīdim, kad pierādīts, ka tie NAV kaitīgi, traktē kā IV un 
V pielikumā minētos (kaitīgos). 

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.139
59. panta 2. punkts

2. Piecu gadu laikā no …** Komisija 
pārskata 12. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta īstenošanu, cita starpā 
izvērtējot tā ietekmi uz vides aizsardzību un 
iekšējā tirgus darbību. Ja nepieciešams, 
šim pārskatam pievieno atbilstošus 
priekšlikumus par minētā noteikuma 
grozīšanu.

2. Četru gadu laikā no …** Eiropas 
Parlaments un Padome, rīkodamies 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, 
pārskata šo regulu saskaņā ar 
pamatdirektīvu par atkritumiem, kuru 
jāpieņem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija ļoti drīz izvirzīs pamatdirektīvas par atkritumiem priekšlikumu. Minētā 
pamatdirektīva ietekmēs šo regulu, kuru ņem vērā 4 gadu laikā no tās piemērošanas datuma.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr.140
59. panta 2. punkts
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2. Piecu gadu laikā no …** Komisija 
pārskata 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
īstenošanu, cita starpā izvērtējot tā ietekmi 
uz vides aizsardzību un iekšējā tirgus 
darbību. Ja nepieciešams, šim pārskatam 
pievieno atbilstošus priekšlikumus par 
minētā noteikuma grozīšanu.

2. Trīs gadu laikā no …** Komisija pārskata 
12. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 
27. panta īstenošanu, cita starpā izvērtējot tā 
ietekmi uz vides aizsardzību un iekšējā 
tirgus darbību. Ja nepieciešams, šim 
pārskatam pievieno atbilstošus 
priekšlikumus par minētā noteikuma 
grozīšanu.

Or. en

Pamatojums

Trīs gadiem jābūt pietiekamam laikam, lai ieviestu EK kritēriju vides aizsardzībai. Aizliegums 
izmantot valsts kritēriju palīdzēs noteikt vienādas iespējas vides aizsardzībai Eiropā.

Ir jāveicina vienādu vides iespēju attīstība atkritumu apstrādei visās dalībvalstīs un tādējādi 
ir ieteicams šo normu piemērot tikai uz ierobežotu laiku. Jābūt stimulam izstrādāt vienādas 
normas visā Eiropā un iekšējā tirgus atbilstošu funkcionēšanu atkritumu reģenerācijai.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.141
62. panta 1. punkts

1. Līdz 2005. gada 30. jūnijam uz visiem 
tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu 
sūtījumiem, kas uzskaitīti III un 
IV pielikumā, kā arī uz visiem minētajos 
pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai 
paredzēto atkritumu sūtījumiem uz 
Ungāriju attiecas iepriekšējas rakstiskas 
paziņošanas un piekrišanas procedūra 
saskaņā ar II sadaļu.

svītrots

Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās 
iestādes ceļ iebildumus pret III un 
IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai 
paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret 
minētajos pielikumos neuzskaitītu 
reģenerācijai paredzētu atkritumu 
sūtījumiem uz iekārtu, uz kuru attiecas 
pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem 
Padomes Direktīvā Nr. 94/67/EK 
(1994. gada 16. decembris) par bīstamo 
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atkritumu sadedzināšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā Nr. 2001/80/EK (2001. gada 
23. oktobris) par ierobežojumiem attiecībā 
uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no 
lielām sadedzināšanas iekārtām, tikmēr, 
kamēr uz saņēmējiekārtu attiecas minētā 
pagaidu atkāpe.

Or. en

Pamatojums

1. punktu ir jāsvītro, jo pārejas norunu termiņš Ungārijai ir beidzies.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.142
62. panta 3. punkts

3. Līdz 2005. gada 31. decembrim uz visiem 
tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu 
sūtījumiem, kas uzskaitīti III un 
IV pielikumā, kā arī uz visiem minētajos 
pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai 
paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Maltu 
attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas 
un piekrišanas procedūra saskaņā ar 
II sadaļu.

svītrots

Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās 
iestādes ceļ iebildumus pret III un 
IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai 
paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret 
minētajos pielikumos neuzskaitītu 
reģenerācijai paredzētu atkritumu 
sūtījumiem uz iekārtu, uz kuru attiecas 
pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem 
Direktīvā Nr. 2001/80/EK, tikmēr, kamēr uz 
saņēmējiekārtu attiecas minētā pagaidu 
atkāpe.

Or. en
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Pamatojums

3. punktu ir jāsvītro, jo pārejas norunu termiņš Maltai ir beidzies līdz ar regulas 
piemērošanu.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.143
62. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 26. rinda

A4030 A4010

Or. en

Pamatojums

4. punktā attiecībā uz Poliju atkritumu pozīcija AD010 Pievienošanās līgumā atbilst pozīcijai 
A4010 Bāzeles Konvencijas VIII pielikumā, nevis pozīcijai A4030 (kas atbilst pozīcijai 
AD020), kuru jāizlabo.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.144
62. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Līdz 2014. gada 31. decembrim uz 
visiem tādu reģenerācijai paredzētu
atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju, kas 
uzskaitīti III pielikumā, attiecas 
iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un 
piekrišanas procedūra saskaņā ar 
II sadaļu.
Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2009. gada 
31. decembrim Bulgārijas kompetentās 
iestādes var celt iebildumus pret šādu III 
un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai 
paredzēto atkritumu sūtījumiem uz 
Bulgāriju saskaņā ar 11. pantā noteiktiem 
iebildumu pamatojumiem:
B2070
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B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 un A1030 (tikai ievilkumi, kas 
attiecas uz arsēnu un dzīvsudrabu)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (piemēro tikai attiecībā uz 
polihlorētajiem naftalīniem (PHN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
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AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 
2012. gada 31. decembrim saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 18. panta 
2. punktā.
Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2009. gada 
31. decembrim Bulgārijas kompetentās 
iestādes var celt iebildumus saskaņā ar 
11. pantā noteiktiem iebildumu 
pamatojumiem pret šādu atkritumu 
sūtījumiem uz Bulgāriju:
a) šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, 
kas uzskaitīti IV pielikumā:
A2050
A3030
A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus 
(PHN)
A3190
A4110
A4120
RB020
un
b) reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas 
nav uzskaitīti pielikumos.
Atkāpjoties no 12. panta, Bulgārijas 
kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret 
III un IV pielikumā uzskaitīto 
reģenerācijai paredzēto atkritumu 
sūtījumiem, kā arī pret minētajos 
pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai 
paredzētu atkritumu sūtījumiem uz iekārtu, 
uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem 
noteikumiem Direktīvā Nr. 96/61/EK vai 
Direktīvā Nr. 2001/80/EK, tikmēr, kamēr uz 
saņēmējiekārtu attiecas minētā pagaidu 
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atkāpe.

Or. en

Pamatojums

5.a un jaunais 5.b punkts ievieš regulā Pievienošanās līgumu tekstu Bulgārijai un Rumānijai, 
kā tas ir izdarīts 1. līdz 5. punktā Ungārijai, Latvijai, Maltai, Polijai un Slovākijai. Jo īpaši 
vairākas atkritumu pozīcijas ir jāaizstāj ar piemērotām III un IV pielikumā minētām 
pozīcijām, kā tas ir izdarīts Polijai.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.145
62. panta 5.b punkts (jauns)

5.b Līdz 2015. gada 31. decembrim uz 
visiem tādu reģenerācijai paredzētu
atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju, kas 
uzskaitīti III pielikumā, attiecas 
iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un 
piekrišanas procedūra saskaņā ar 
II sadaļu.
Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2011. gada 
31. decembrim Rumānijas kompetentās 
iestādes var celt iebildumus pret šādu III 
un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai 
paredzēto atkritumu sūtījumiem uz 
Rumāniju saskaņā ar 11. pantā noteiktiem 
iebildumu pamatojumiem:
B2070
B2100, izņemot alumīnija atkritumus
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 un A1030 (tikai ievilkumi, kas 
attiecas uz arsēnu, dzīvsudrabu un talliju)
A1060
A1140
A2010
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A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (piemēro tikai attiecībā uz 
polihlorētajiem naftalīniem (PHN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
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AD120
AD150
Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 
2015. gada 31. decembrim saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 18. panta 
2. punktā.
Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2011. gada 
31. decembrim Rumānijas kompetentās 
iestādes var celt iebildumus saskaņā ar 
11. pantā noteiktiem iebildumu 
pamatojumiem pret šādu atkritumu 
sūtījumiem uz Rumāniju:
a) šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, 
kas uzskaitīti IV pielikumā:
A2050
A3030
A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus 
(PHN)
A3190
A4110
A4120
RB020
un
b) reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas 
nav uzskaitīti pielikumos.
Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 
2015. gada 31. decembrim saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 
Direktīvas Nr. 75/442/EEK 18. panta 
2. punktā.
Atkāpjoties no 12. panta, Rumānijas 
kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret 
III un IV pielikumā uzskaitīto 
reģenerācijai paredzēto atkritumu 
sūtījumiem, kā arī pret minētajos 
pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai 
paredzētu atkritumu sūtījumiem uz iekārtu, 
uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem 
noteikumiem Direktīvā Nr. 96/61/EK, 
Direktīvā Nr. 2000/76/EK vai 
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Direktīvā Nr.  2001/80/EK, tikmēr, kamēr 
uz saņēmējiekārtu attiecas minētā pagaidu 
atkāpe.

Or. en

Pamatojums

5.a un jaunais 5.b punkts ievieš regulā Pievienošanās līgumu tekstu Bulgārijai un Rumānijai, 
kā tas ir izdarīts 1. līdz 5. punktā Ungārijai, Latvijai, Maltai, Polijai un Slovākijai. Jo īpaši 
vairākas atkritumu pozīcijas ir jāaizstāj ar piemērotām III un IV pielikumā minētām 
pozīcijām, kā tas ir izdarīts Polijai.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.146
63. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ja pievienošanās datums būs vēlāk 
nekā 1. punktā, 62. panta 5.a un 5.b punktā 
minētais piemērošanas datums, atkāpjoties 
no šī panta 1. punkta, piemēros no 
pievienošanās datuma.

Or. en

Pamatojums

62. panta 5.a un 5.b punktā minētie pārejas pasākumi Bulgārijai un Rumānijai jāpiemēro no 
šo valstu pievienošanās brīža, bet ne ātrāk kā no šīs regulas piemērošanas datuma.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.147
II pielikuma 1. daļas 23.a punkts (jauns)

23.a Līguma kopija vai pierādījums par 
līgumu (vai deklarācija, ar ko apliecina 
šāda līguma esamību) starp iekārtas 
operatoru un starpnieku vai tirgotāju, ja 
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starpnieks vai tirgotājs rīkojas kā 
paziņotājs.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša 2. panta 14. punktā minētās saņēmēja definīcijas grozījuma izmaiņa. Redakcija ir 
līdzīga II pielikuma 1. daļas 23. punktam.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.148
II pielikuma 3. daļas 4. punkts

4. Transportēšanas attālums (-i) starp 
paziņotāju un saņēmēju, tostarp iespējamie 
alternatīvie maršruti, arī neparedzētu 
apstākļu gadījumā, un – vairākveidu 
pārvadājumu gadījumā – vieta, kurā notiks 
kravas nodošana.

4. Transportēšanas attālums (-i) starp 
paziņotāju un iekārtas operatoru, tostarp 
iespējamie alternatīvie maršruti, arī 
neparedzētu apstākļu gadījumā, un –
vairākveidu pārvadājumu gadījumā – vieta, 
kurā notiks kravas nodošana.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. Atkritumus transportē uz iekārtu, kas 
veic reģenerāciju vai apglabāšanu. Tādējādi transportēšana uz iekārtu ir piederīga 
II pielikuma 3. daļas 4. un 5. punktam.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.149
II pielikuma 3. daļas 5. punkts

5. Informācija par paziņotāja un saņēmēja
starpā veiktā pārvadājuma izmaksām.

5. Informācija par paziņotāja un iekārtas 
operatora starpā veiktā pārvadājuma 
izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Izrietoša izmaiņa, lai nodrošinātu iekšēju atbilstību. Atkritumus transportē uz iekārtu, kas 
veic reģenerāciju vai apglabāšanu. Tādējādi transportēšana uz iekārtu ir piederīga 
II pielikuma 3. daļas 4. un 5. punktam.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.150
II pielikuma 3. daļas 12. punkts

12. To līgumu kopijas, kas minēti 1. daļas 
22. un 23. punktā.

12. To līgumu kopijas, kas minēti 1. daļas 
22., 23. un 23.a punktā.

Or. en

Pamatojums

Izrietoša 2. panta 14. punktā un II pielikuma 1. daļas jaunajā 23.a punktā minētās saņēmēja 
definīcijas grozījuma izmaiņa.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr.151
III pielikuma I daļas fa) apakšpunkts (jauns)

fa) Bāzeles pozīcijas B1200 un B1210 
nepiemēro, ja sārņi ir īpaši radīti, lai 
atbilstu gan valsts, gan attiecīgajām 
starptautiskajām prasībām un standartiem.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik spēkā esošajās regulas par atkritumu sūtījumiem (Regula (EEK) Nr. 259/93) 
II pielikumā (Zaļais saraksts) ir šāda pozīcija:
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“GC 070 Sārņi, kas rodas no dzelzs un oglekļa tērauda (ieskaitot mazleģētu tēraudu), izņemot 
tos sārņus, kas ir īpaši radīti, lai atbilstu gan valsts, gan attiecīgajām starptautiskajām 
prasībām un standartiem.”

Šis izņēmums ir pašlaik spēkā esošajos tiesību aktos. Papildināšana ar iepriekš minēto 
definīciju garantētu šī izņēmuma saglabāšanu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.152
Pielikums IIIB

PIELIKUMS IIIB
PAPILDU ZAĻĀ SARAKSTA 

ATKRITUMI, KAS GAIDA IEKĻAUŠANU 
ATTIECĪGAJOS BĀZELES

KONVENCIJAS VAI ESAO LĒMUMA 
PIELIKUMOS, KĀ MINĒTS 57. PANTA 

1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTĀ

svītrots

Or. en

Pamatojums

Neklasificētus atkritumus nevajadzētu uzskatīt par “zaļiem” atkritumiem, kamēr tie nav 
klasificēti. Tas var radīt neskaidras situācijas un potenciāli kaitīgu atkritumu sūtījumus un 
izvešanu. Līdz ESAO vai Bāzeles Konvencijas galīgajam lēmumam atkritumus jāklasificē kā 
kaitīgus.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.153
Pielikums IIIB

PIELIKUMS IIIB
PAPILDU ZAĻĀ SARAKSTA 

ATKRITUMI, KAS GAIDA IEKĻAUŠANU 
ATTIECĪGAJOS BĀZELES

KONVENCIJAS VAI ESAO LĒMUMA 
PIELIKUMOS, KĀ MINĒTS 57. PANTA 

1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTĀ

Svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tā ir svarīga politiska prioritāte, ka jauno Padomes ieviesto IIIB pielikumu svītro. Padomes 
procedūras priekšlikuma vietā, kas var ļaut neklasificētus atkritumus pievienot nekaitīgiem 
atkritumiem (IIIB pielikums), mēs piedāvājam piesardzības pieeju, proti, ka neklasificētus 
atkritumus, līdz brīdim, kad pierādīts, ka tie NAV kaitīgi, traktē kā IV un V pielikumā minētos 
(kaitīgos).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr.154
V pielikuma ievada piezīmju 2. punkts

2. Šo pielikumu veido trīs daļas, kur 2. un 
3. daļa tiek piemērota tikai tad, ja nepiemēro 
1. daļu. Attiecīgi, lai noteiktu, vai konkrēts 
atkritumu veids ir uzskaitīts šajā pielikumā, 
jāveic sākotnēja pārbaude, vai atkritumi 
uzskaitīti šā pielikuma 1. daļā; ja tā nav, tad 
– vai atkritumi uzskaitīti 2. daļā; un, ja arī tā 
nav, tad – vai atkritumi uzskaitīti 3. daļā.

2. Šo pielikumu veido trīs daļas, kur 2. un
3. daļa tiek piemērota tikai tad, ja nepiemēro 
1. daļas A sarakstu. Attiecīgi, lai noteiktu, 
vai konkrēts atkritumu veids ir uzskaitīts 
šajā pielikumā, jāveic sākotnēja pārbaude, 
vai atkritumi uzskaitīti šā pielikuma 1. daļas 
A sarakstā; ja tā nav, tad – vai atkritumi 
uzskaitīti 2. daļā; un, ja arī tā nav, tad – vai 
atkritumi uzskaitīti 3. daļā.

Šā pielikuma 1. daļa ir sadalīta divās 
apakšiedaļās: A sarakstā uzskaitīti tādu 
atkritumu veidi, kas klasificēti kā bīstamie 
atkritumi saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 
1. panta 1) punkta a) apakšpunktu, un tādēļ 
uz tiem attiecas izvešanas aizliegums, un 
B sarakstā uzskaitīti tādu atkritumu veidi, uz 
kuriem Bāzeles Konvencijas 1. panta 
1) punkta a) apakšpunkts neattiecas, un 
tādēļ uz tiem izvešanas aizliegums 
neattiecas.

Šā pielikuma 1. daļa ir sadalīta divās 
apakšiedaļās: A sarakstā uzskaitīti tādu 
atkritumu veidi, kas klasificēti kā bīstamie 
atkritumi saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 
1. panta 1) punkta a) apakšpunktu, un 
B sarakstā uzskaitīti tādu atkritumu veidi, 
kas nav klasificēti kā bīstami.

Tādējādi, ja kāds atkritumu veids minēts 
1. daļā, jāpārbauda, vai tas minēts 
A sarakstā vai B sarakstā. Tikai tad, ja
konkrētais atkritumu veids nav minēts ne
1. daļas A sarakstā, ne B sarakstā, 
jāpārbauda, vai tas minēts starp
bīstamajiem atkritumiem 2. daļā (t. i., 
atkritumu veidi, kas atzīmēti ar zvaigznīti) 
vai 3. daļā, un, ja tā ir, tad uz šiem 
atkritumiem attiecas eksporta aizliegums.

Tādējādi, ja kāds atkritumu veids minēts 
1. daļas A sarakstā, tad uz to attiecas 
izvešanas aizliegums. Ja konkrētais 
atkritumu veids nav minēts 1. daļas
A sarakstā, bet ir starp bīstamajiem 
atkritumiem 2. daļā (t. i., atkritumu veidi, 
kas atzīmēti ar zvaigznīti) vai 3. daļā, tad uz 
šiem atkritumiem attiecas eksporta 
aizliegums.*
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_________

* Saskaņā ar Direktīvas Nr. 75/442/EEK 
par atkritumiem 1. panta a) punktu un 
Direktīvas Nr. 91/689/EEK par kaitīgiem 
atkritumiem 1. panta 4. punktu 2. daļa ir 
atkritumu saraksts, kurā visi atkritumi, kas 
apzīmēti ar zvaigznīti (*) ir uzskatāmi par 
kaitīgiem atkritumiem. Atkritumi, kas nav 
apzīmēti ar zvaigznīti (*) nav uzskatāmi par 
kaitīgiem.
3. daļa ir radusies no ESAO lēmuma 
4. papildinājuma I daļas un tajā uzskaitīti 
atkritumi, kas klasificēti kā kaitīgi.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti ievieš EP pirmā lasījuma 69. un 79 grozījumu, kas pieņemts 2003. gada 
19. novembrī (OV C 87, 7.4.2004) un kas arī bija iestrādāts Eiropas Komisijas grozītajā 
priekšlikumā (KOM(2004)172).

Šis grozījums maina atkritumu sarakstu kārtību tādā veidā, ka ES kaitīgo atkritumu 
sarakstam ir augstāka prioritāte nekā Bāzeles nekaitīgo atkritumu sarakstam.

Šis grozījums aizstāj 44. grozījumu, lai padarītu to skaidrāku.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Grozījums Nr.155
V pielikuma 3. daļas Ba saraksts (jauns)

Saraksts Ba:
Atkritumi, kuru sastāvā ir vai kuri satur 
sastāvdaļas, kas minētas 2003. gada 
27. janvāra Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas Nr. 2002/96/EK par 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA) II pielikuma 1. daļā, ja 
vien:
a) šādi atkritumi nav novērtēti, pārbaudīti 
un marķēti kā pilnībā darbojošies un 
paredzēti tiešai atkārtotai izmantošanai;
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b) šādi atkritumi nav novērtēti, pārbaudīti 
un marķēti kā remontējami bez vajadzības 
apglabāt vai pārstrādāt kaitīgu sastāvdaļu 
vai daļu.

Or. en

Pamatojums

Ar direktīvas par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) šogad plānoto spēkā 
stāšanos ir ļoti svarīgi, lai savākto EEIA atkritumu sagaidāmais pieaugums nerada papildus 
spiedienu uz šī materiāla izvešanu (it kā atkārtotai izmantošanai) uz attīstības valstīm. 
Ziņojumos par likumu ieviešanas projektiem, piemēram, Eiropas Savienības tīkla vides 
likumu ieviešanai un īstenošanai (TVLII) pierādījumi par šādām izvešanām jau ir 
nepārprotami. Tāpēc ir obligāti jāiekļauj V pielikuma 3. daļā jaunu atsauci, precizējot, ka 
EEIA ir jāattīra saskaņā ar direktīvas par EEIA II pielikuma I daļas prasībām vai tām ir jābūt 
pilnībā funkcionālām un paredzētām tiešai atkārtotai izmantošanai, vai tās var saremontēt 
galamērķa valstī bez kaitīgu sastāvdaļu vai daļu apglabāšanas (kā to piedāvā Bāzeles 
diskusijā).


